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ПРО ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект» прово-

диться на базі Черкаського державного технологічного університету. Наш університет є нау-

ковим осередком Черкаського регіону  у технічній, економічній та гуманітарній сферах і ві-

діграє все більшу роль як у підготовці висококваліфікованих кадрів, так і в розвитку науки 

стосовно впливу на практичну діяльність людини. Історія університету розпочалась у березні 

1960 року із створення Черкаського загальнотехнічного факультету Київського технологіч-

ного інституту харчової промисловості, а вже через рік він був підпорядкований Київському 

інженерно-будівельному інституту. У листопаді 1977 року факультет став Черкаським філіа-

лом цього ж інституту. З грудня 1979 року філіал було підпорядковано Київському політех-

нічному інституту. Самостійна історія вищого навчального закладу почалась у 1991 році, ко-

ли Черкаський філіал став Черкаським інженерно-технологічним університетом. У березні 

2001 року на його базі утворено Черкаський державний технологічний університет.     

Протягом 50-річного існування навчального закладу підготовлено понад 

40 тис. фахівців з вищою освітою, які працюють у різних галузях народного господарства 

нашої держави. Сучасний ЧДТУ має 10 факультетів, у ньому працює біля 500 викладачів, 

серед яких 60 докторів наук, професорів. Наукова діяльність — це невід’ємна складова роз-

витку нашого університету. У нас працює 12 наукових шкіл, які відомі не лише в Україні, а й 

визнані на світовому рівні. Наші науковці беруть участь у міжнародних проектах, їх запро-

шують до викладання в закордонних вузах. Ми співпрацюємо з університетами Саарланда 

(Німеччина), Аліканте (Іспанія), Санкт-Петербурзьким електротехнічним університетом по 

проекту TEMPUS-TACISз розвитку трансферу технологій. ЧДТУ — учасник спільного ка-

надсько-українського проекту з економічного розвитку громад. Нашими партнерами є Лат-

війський аграрний університет, університет Небраски (США), інститут ім. Гете (Німеччина) 

та Британська Рада, Ягелонський університет (Польща) та ін. ЧДТУ сьогодні знаний у світі 

як один з найвпливовіших наукових центрів України, який відіграє важливу роль у розбудові 

держави. Тож не дивно, що конференція присвячена актуальним проблемам, state-of-the-art 

інтелектуальних обчислень проводиться саме в Черкаському державному технологічному 

університеті.  

Незважаючи на те, що конференція «Обчислювальний інтелект» проводиться вперше, 

кількість поданих матеріалів значно перевищила очікування оргкомітету. Зокрема, серед ав-

торів, крім українських вчених, є науковці з Азербайджану, Білорусії, Німеччини, Росії. 

Представлено більше ста вищих навчальних закладів, академічних установ та підприємств. 

Учасниками конференції є 51 доктор наук, 106 кандидатів наук, 10 представників промисло-

вості, 145 аспірантів та пошукачів і 64 студенти. Значний інтерес до конференції сприяв ро-

зширенню кола питань, які є предметом розгляду, а саме додано напрямки «Інформаційні 

технології та системи» і «Математичне моделювання». Серед учасників є значна кількість 

молодих науковців, що засвідчує актуальність та перспективність інтелектуальних обчис-

лень.         

Вітаємо учасників Першої міжнародної науково-технічної конференції «Обчислюваль-

ний інтелект» у Черкаському державному технологічному університеті. 

   Ректор ЧДТУ 

 

 

   Ю.Г. Лега 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые участники конференции! 

На базе Черкасского государственного технологического университета и Академии 

пожарной безопасности имени Героев Чернобыля проходит Первая Международная научно-

техническая конференция «Вычислительный интеллект 2011». Программа конференции 

включает обсуждение результатов, проблем и перспектив вычислительного интеллекта, его 

философских, теоретических и прикладных аспектов. Википедия определяет «вычислитель-

ный интеллект» как ответвление и как альтернативу классическому искусственному интел-

лекту. В отличие от искусственного интеллекта, концепция которого базируется на строгом 

логическом выводе, в основе вычислительного интеллекта лежат эвристические алгоритмы.  

Последние десятилетия отмечены значительной динамикой научной активности в ми-

ре. Количество научных конференций по вычислительному интеллекту или отдельным его 

составляющим с каждым годом увеличивается. Все больше ученых занимаются исследова-

ниями, связанными с развитием и применением вычислительного интеллекта при решении 

прикладных проблем. Если еще 15 лет назад в нашем университете не было ни одного пред-

мета связанного с вычислительным интеллектом, то сегодня по направлению подготовки 

«Компьютерные науки» студенты изучают 4-6 дисциплин.  

Известно, что основными направлениями вычислительного интеллекта являются ис-

кусственные нейронные сети, эволюционное моделирование и нечеткая логика. Начало изу-

чения и исследования искусственных нейронных сетей  относят к 1943 году (У. Маккалок и 

У. Питтс ) и 1957 году (Ф. Розенблатт), теории нечетких множеств – к 1965 году (Л.Заде), 

эволюционного моделирования – к 1963 и 1975 годам (И. Рехенберг и Дж. Холланд.). В ос-

нове каждого из этих направлений лежали определенные идеи, связанные с исследованием и 

использованием механизмов функционирования живой природы. В последние десятилетия, к 

сожалению, не появились новые, столь же значимые парадигмы, однако наблюдаются тенде-

нции к развитию их ответвлений и разработке технологий, базирующихся на композиции 

указанных направлений.  

Поисковая система Google выдает такие результаты: на запрос «Computational 

intelligence» – 4220000 источника, «Neural network» – 14600000, «Genetic algorithm»– 

5660000, «Evolutionary modeling» – 11000000, – «Fuzzy  logic» – 6260000, «Вычислительный 

интеллект» – 379000, «Нейронные сети» – 8490000, «Генетические алгоритмы» – 134000, 

«Эволюционное моделирование» – 432000, «Нечеткая логика» – 58700. Учитывая не абсолю-

тную репрезентативность Интернет-статистики, тем не менее, можно сделать выводы о тен-

денциях в мировых и отечественных исследованиях по вычислительному интеллекту, а так-

же определить менее исследованные области.  

Значительная часть аспектов вычислительного интеллекта представлена на нашей 

конференции. Учитывая интересы участников конференции, а также неоднозначность опре-

деления понятия «Вычислительный интеллект», Программный комитет расширил ее темати-

ку, включив два новых направления. Поскольку конференция проводится впервые, ее орга-

низаторы будут благодарны за замечания и пожелания как по тематике, так и по организации 

проведения. 

 

Доктор технических наук                                                          

 

   В.Е. Снитюк 
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ВЭЙВЛЕТ-НЕЙРО-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМ 

НЕЛИНЕЙНЫМ ОБЪЕКТОМ 

Е.В. Бодянский, Е.А. Винокурова 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

Введение 

С позиции теории управления большинство технологических процессов представляет 

собой нелинейный динамический нестационарный стохастический объект, характеризую-

щийся высоким управлением априорной и текущей неопределенности. Понятно, что эффек-

тивное управление таким объектом не может быть реализовано на основе традиционных 

процедур автоматического управления, включая классический адаптивный подход, а требует 

использования более изощренных методов на основе гибридных систем вычислительного 

интеллекта [1] и, прежде всего, нейрорегуляторов, в основе которых лежат искусственные 

нейронные сети, обладающие универсальными аппроксимирующими свойствами, что позво-

ляет им успешно справляться с проблемами, порождаемыми произвольного вида нелинейно-

стями [2]. Естественно, что качество синтезируемого управления полностью определяется 

точностью настраиваемой модели, в связи с чем на первый план выходит проблема быстро-

действия процессов обучения. Эта проблема достаточно часто осложняется малыми объема-

ми обучающей выборки, когда реальных данных об объекте явно недостаточно для построе-

ния точной нейро-модели. 

В связи с этим в [3-5] была предложена адаптивная система управления технологиче-

ским процессом, в основе которой вместо обычной нейронной сети лежит нео-фаззи-модель, 

характеризующаяся высоким быстродействием, следящими и фильтрующими свойствами и 

обеспечивающая кусочно-линейную аппроксимацию нелинейных характеристик объекта 

управления, что, однако, в ряде случаев может не обеспечивать требуемой точности. Для 

адаптивного управления нестационарными динамическими объектами в качестве настраива-

емых моделей с успехом могут быть использованы вэйвлет-нейронные сети [6, 7], сочетаю-

щие в себе аппроксимирующие возможности нейронных сетей и локальные нестационарные 

свойства вэйвлет-разложения, однако характеризующиеся недостаточно высоким быстро-

действием процесса обучения. 

В связи с этим в настоящем докладе предлагается процедура синтеза непрямой адап-

тивной системы управления нестационарным нелинейным объектом, функционирующим в 

условиях неопределенности [8], характеризующейся высокой скоростью обучения и облада-

ющей как следящими, так и сглаживающими свойствами. 

1. Архитектура вэйвлет-нейро-модели 

Для описания нелинейного нестационарного технологического процесса принята нели-

нейная модель авторегрессии с управляющими входами (NARX-модель) вида [3-5] 

 ( ) ( ( 1), ( 1)) ( ) ( ( )) ( ),y k f y k u k k f x k k           (1) 

где ( )y k , ( )u k , ( )k  – выходной сигнал, управляющее воздействие, стохастическая шумовая 

компонента с нулевым математическим ожиданием и ограниченной дисперсией соответ-

ственно в текущий момент дискретного времени 0,1,2,k  .; ( )f   – некоторая ограничен-

ная нелинейная функция в общем случае неизвестная; 

1 2( ) ( ( 1), ( 1)) ( ( ), ( )) .T Tx k y k u k x k x k     

Для идентификации объекта (1) в реальном времени будем использовать адаптивную 

модель на основе вэйвлет-нейрона [8]. Как видно, вэйвлет-нейрон достаточно близок по кон-

струкции к стандартному n  – входовому формальному нейрону, однако вместо обычных 

настраиваемых синаптических весов содержит вэйвлет-синапсы iWS , 1, 2i  , обучаемыми 

параметрами которых являются не только веса ihw , но и параметры центра (сдвига) и шири-

ны (растяжения) вэйвлетов ( ( ))jh ix k . 
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Введем в рассмотрение модель объекта (1) на основе вэйвлет-нейрона вида 

 
2 2

1 1 1
ˆ( ) ( ( 1), ( 1)) ( ( )) ( ( )) ( 1),

m

i i ih i ihi i h
y k F y k u k f x k x k w k

  
                 (2) 

где функция ( ( ))i if x k  описывает выходной сигнал i -го нелинейного вэйвлет-синапса в k -й 

момент текущего времени 

 
1

( ( )) ( ( )) ( 1),
m

i i ih i ihh
f x k x k w k


       (3) 

ih  – h -я функция активации-принадлежности i -го входа, ( 1)ihw k   h -й настраиваемый си-

наптический вес i -го нелинейного вэйвлет-синапса в предыдущий момент времени 1k  . 

Структура вэйвлет-нейро-модели (2) объекта (1) приведена на рис. 1, где iWS  - нели-

нейный синапс, 1z  – элемент чистого запаздывания, ˆ( ) ( ) ( )Ie k y k y k  – ошибка идентифи-

кации. 

В качестве функции активации-принадлежности будем использовать адаптивный од-

номерный вэйвлет [9, 10] 

    2 2( ( )) 1 ( ) ( ( )) exp ( ( )) 2ih i ih ih i ih ix k k x k x k      ,    (4) 

где   1( ) ( ) ( ) ( )ih i ih ihk x k c k k    , 1( ), ( )ih ihc k k   – параметры, определяющие положение цен-

тра (сдвига) и ширину (растяжение). При этом производные по параметрам 
1( ), ( ), ( )i ih ihx k c k k 

 
вэйвлет-функции имеют вид: 

   1 3 2( ( ))
( ) ( ) ( ( )) (1 2 ( )) ( ( )) exp ( ( )) 2 ,

( )

ih i
ih ih ih i ih ih i ih i

i

x k
k k x k k x k x k

x k


     

   


 

   1 3 2( ( ))
( ) (1 2 ( )) ( ( )) ( ) ( ( )) exp ( ( )) 2 ,

( )

ih i
ih ih ih i ih ih i ih i

ih

x k
k k x k k x k x k

c k


     

   


 
  

 

1 3

2

( ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( )) (1 2 ( )) ( ( ))

exp ( ( )) 2 ,

ih i ih i ih ih ih i ih ih i

ih i

x k k x k c k k x k k x k

x k

     



      

 
 

 2 2( ( )) ( ) ( ( ))exp ( ( )) 2 .ih i ih ih i ih ix k k x k x k         
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Рис. 1 – Вэйвлет-нейро-модель объекта управления 

2.  Алгоритм обучения вэйвлет-нейро-модели 

В качестве критерия обучения вэйвлет-нейрона используется традиционная квадратич-

ная функция ошибки 

 

2
2

2 2

1 1

( ) 1 2( ( ) ( )) 1 2 ( ) 1 2 ( ) ( 1) ( ( ))
m

ih ih i

i h

E k d k y k e k d k w k x k
 

 
      

 
   (5) 

(здесь ( )d k  – внешний обучающий сигнал), производные которой по настраиваемым 

параметрам имеют вид  

( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ),w

ih ih i ihE k w e k x k e k J k       

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ),c

ih ih ih i ih ihE k c k e k w k x k c e k J k         

 1 1( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ),ih ih ih i ih ihE k e k w k x k e k J k          

 

 ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ).ih ih ih i ih ihE k e k w k x k e k J k           

Вводя ( 1)m  – векторы переменных 
1 2( ( )) ( ( ( )), ( ( )), , ( ( )))T

i i i i i i im ix k x k x k x k    , 

1 2( ) ( ( ), ( ), , ( ))T

i i i imw k w k w k w k , 
1 2( ) ( ( ), ( ), , ( ))T

i i i imc k c k c k c k , 
1 1 1 1

1 2( ) ( ( ), ( ), , ( ))T

i i i imk k k k        и 
1 2( ) ( ( ), ( ), , ( ))T

i i i imk k k k    , 

{ } { } { } { }

1 2( ( )) ( ( ( )), ( ( )), , ( ( )))T

i i i i i i im iJ x k J x k J x k J x k     и проведя ряд преобразований запишем 

скоростной градиентный алгоритм обучения i -го вэйвлет-синапса с улучшенными следящи-

ми и фильтрующими свойствами [10]: 

2

2

2
1 1

( ) ( 1) ( ) ( ( )) ( ) , ( ) ( 1) ( ( )) ,

( ) ( 1) ( ) ( ( )) ( ) , ( ) ( 1) ( ( )) ,

( ) ( 1) ( ) ( ( )) ( ) , ( ) ( 1) ( ( )) ,

(

w w w w w

i i i i i i i i i

c c c c c

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i

w k w k e k J x k k k k J x k

c k c k e k J x k k k k J x k

k k e k J x k k k k J x k

k

    

  

  

    



 

     

     

     

2

) ( 1) ( ) ( ( )) ( ) , ( ) ( 1) ( ( ))i i i i i i i ik e k J x k k k k J x k       








      


  (6) 

(здесь   – параметр забывания). 

Несложно видеть, что при 1   процедура (6) приобретает свойства адаптивного алго-

ритма идентификации Гудвина-Рэмеджа-Кэйнеса [11], а при 0   имеет форму популярного 

в теории искусственных нейронных сетей алгоритма Уидроу-Хоффа. Как видно, использова-

ние модифицированных алгоритмов обучения практически не усложняет численную реали-

зацию процедур настройки вэйвлет-синапсов, обеспечивая при этом повышение их скорости 

сходимости. 

3. Адаптивный регулятор с обобщенной минимальной дисперсией 

Введем в рассмотрение стандартный критерий управления с обобщенной минимальной 

дисперсией [12] в форме 

    2 2 * 2 2( ) 1 2 ( 1) ( ) 1 2 ( ( 1) ( 1)) ( ) ,c

cE k e k u k y k y k u k          (7) 

где *( 1)y k   – требуемое значение влажности материала, 0   – штрафной коэффициент, 

который задает «цену» энергетики управляющего сигнала (задает стоимость энергозатрат). 

Решение дифференциального уравнения, позволяющего получить оптимальные зна-

чения управляющего сигнала ( ) ( ) 0cE k u k   ,

 

в аналитическом виде невозможно, в связи с 

чем для минимизации критерия управления (7) используется градиентная процедура оптими-

зации 
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(здесь ( )k – параметр шага минимизации), при этом в рамках непрямого подхода к синтезу 

адаптивных регуляторов в выражении (8) производная ( ) ( 1)y k u k    заменяется оценкой 

ˆ( ) ( 1)y k u k   : 
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В результате несложных преобразований получаем закон управления в окончательном ви-

де 

 
2 2( ) ( 1) ( ) ( ) ( 1) ( ( 1)) ( 1)T u

cu k u k k e k w k J u k u k        , (9) 

где 
2 21 2( 1) ( ( 1), , ( 1))T

mw k w k w k    , 
2 21 2( ( 1)) ( ( ( 1)), , ( ( 1)))u u u T

mJ u k J u k J u k    . 

Выводы 

В докладе предложена вэйвлет-нейро-система управления нестационарным нелиней-

ным объектом. Предложенный адаптивный регулятор с обобщенной минимальной дисперси-

ей на основе предложенной модели, отличающиеся простотой реализации, высоким быстро-

действием, учетом ограничений на энергетические затраты. Проведены экспериментальные 

исследования на реальных данных, результаты которых подтверждают эффективность пред-

лагаемого подхода. 
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Математическое моделирование применяется для решения многих практических задач. 

Научная задача может быть описана с помощью алгебраических, дифференциальных, инте-

гральных и других математических уравнений, графов, логических описаний и т.д. 

Существует множество методов работы с такими описаниями моделей, для многих су-

ществует программная реализация. Если бы пользователь точно знал, какой метод следует 

использовать для решения его задачи, то серьезных проблем бы не возникало. Он смог бы 

вызвать соответствующую процедуру или даже написать программу на основе алгоритма. Но 

часто пользователь не знает нужного метода для решения задачи или значений параметров 

для этого метода. Часто пользователь не очень силен в математике и моделировании, а пото-

му неспособен даже формализовать свою задачу для построения математической модели. И-

за этого ему приходится иметь дело с нечеткими описаниями вместо точных моделей. 

Другая проблема заключается в том, что существует большое количество методик вы-

бора и оптимизации параметров отдельных алгоритмов. Эти методики обычно используются 

в программах, реализующих эти алгоритмы, но было бы полезно вынести выбор параметров, 

оптимизацию и прочее из отдельных программ в ядро среды моделирования. Это бы значи-

тельно облегчило труд программистов. 

Таким образом, задача создания современной интеллектуальной среды для решения 

практических задач при помощи компьютерной симуляции является актуальной. Основными 

подзадачами этой задачи являются: 

 перевод запросов пользователя во внутренние языки математических моделей; 

 автоматизация выбора необходимых методов и получения оптимальных параметров 

для этих методов. 

Говоря формально, обработка запроса пользователя может быть записана в виде сле-

дующего выражения: 

   ,QLULR SMS

  

где R – ответ системы, 

SL  – перевод оригинального запроса, зависящий от семантического 

контекста S. Этот семантический контекст зависит от знаний о предметной области, особен-

ностях пользователя, целях диалога, языке, возможностях системы и т.д. Результатом пере-

вода является конкретная математическая модель. 

SL  – обратный перевод. 

UM является решающим оператором для полученной модели, учитывающим базу зна-

ний о математических методах M. Эта база знаний не зависит от предметной области. Она 

содержит знания о представлениях математических объектов (функциях, векторах, матрицах, 

операторах и т.д.), об отдельных методах решения уравнений. 

В этом докладе рассматривается только оператор UM. Для определения этого оператора 

следует сначала описать базу знаний. Разрабатывается объектно-ориентированный подход, 

рассматривающий обработку как взаимодействие соединенных друг с другом классов. Вво-

дятся различные уровни такого описания: уровень черного ящика, уровень порождающих 

процессов, уровень  функциональной сети, уровень структур данных. 

Уровень черного ящика – наивысший. На нем рассматриваются связи, задаваемые опе-

раторными уравнениями. 

Следующим идет уровень порождающих процессов. Он зависит от типа уравнений 

(например, для построения моделей могут использоваться линейные и нелинейные инте-

гральные уравнения). 

Интересным частных случаем являются интегральные уравнения Фредгольма 1го рода. 

У них существует большое количество применений, например, задача восстановления сигна-
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ла [1]. Для решения этих уравнений существует большое количество методов и программ [2, 

3]. 

Следующим уровнем является уровень функциональной сети. Рассматривается особая 

функциональная сеть для интегральных уравнений, описанная в [4]. 

Объектно-ориентированный подход подразумевает, что на всех уровнях представления 

модель состоит из объектов, принадлежащих к разным классам. Все структуры классов по-

дробно описываются на уровне структуры данных. 
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ПРО  ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ  ВПЛИВУ СКІНЧЕННО-МАЛИХ 

ЗБУРЕНЬ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ  ПРИ  ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ 

О.Ф. Волошин,  В.І. Кудін 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Включення в “контур” процесу моделювання особи, що приймає рішення  (ОПР) є не-

обхідним, при проведенні аналізу впливу різних стратегій обчислень (типів даних, алгорит-

мів, рівня обумовленості системи) на основні параметри розв'язку - область належності (об-

ласть локалізації), точність самого розв'язку, обернення матриць, швидкодію, об’єми обчис-

лень. Розробка ефективних обчислювальних схем методів і алгоритмів оцінюючих  обумов-

леність системи (коректність) в ході експерименту за зазначеними критеріями на моделях 

різної розмірності – основа побудови систем підтримки прийняття рішень (СППР) при моде-

люванні процесів, тобто інтелектуалізації обчислень.  

Лінійні моделі (ЛМ) є лише першим наближенням, локальною апроксимацією при дос-

лідженні процесів реального світу, який є в принципі нелінійним. Для добре обумовлених 

задач (навіть в «гладкій» ситуації, а в деяких випадках – і в «негладкій» [1]) існуючий мате-

матичний апарат (аналіз нескінченно малих) є основним інструментом при моделюванні 

процесів  дозволяє оцінити вплив малих збурень параметрів на властивості моделі лише ло-

кально. Однак, у багатьох випадках апроксимуючі лінійні моделі описуються в класі систем 

погано обумовлених (некоректних) лінійних систем, зокрема, алгебраїчних рівнянь (СЛАР) 

із квадратною та сильно заповненою матрицею обмежень [2-5]. Навіть при невеликій розмір-

ності моделі й при відсутності структурних особливостей у будові матриці обмежень залеж-

ності розв'язків від збурень апроксимуються досить погано (локалізуються за допомогою 

еліпсів з осями суттєво різної довжини або паралелепіпедами із суттєво різними границями 

на змінні). Зокрема, при дослідженні економічних процесів у багатьох випадках результат 

моделювання представляється у вигляді системи лінійних алгебраїчних нерівностей (СЛАН) 

або як лінійна оптимізаційна модель [6]. Відомо, що категорія поганої обумовленості є ви-

значальною в побудові залежностей  розв'язків (і областей локалізації) від збурень в елемен-

тах моделі [3]. 

Досвід розв'язання практичних задач показує, що характерним для математичного мо-

делювання є неадекватність моделі й реального модельованого  процесу (спрощення явища, 

неточність задання параметрів), а для обчислювального експерименту - неадекватність мате-

матичної й машинної моделі (неусувні помилки, похибки дискретизації, похибки методу, 

округлень, усікань, втрати значущих цифр при виконанні операцій). Округлення чисел з точ-

ністю до фіксованого значення при обчисленнях пов'язане з наближеним представленням чи-

сел із скінченною (усіченою) розрядною сіткою (числа з фіксованою та плаваючою комою). 

Помилки округлення для таких обчислень можуть характеризуватися відносною похибкою. 

У ході виконання основних арифметичних операцій помилки округлень можуть накопичува-

тися ( у більшій або меншій мірі). Існують певні відмінності в схемі нагромаджень помилок 

при виконанні обчислень із фіксованими й плаваючими числами. У сукупності вони поєдну-

ються як похибки  обчислень [2-5]. 

Алгоритми, які реалізують методи, можуть бути стійкими (похибки в ході обчислень 

накопичуються незначно) і, відповідно, у протилежному випадку - нестійкими. Про пробле-

ми неадекватності математичної та машинної моделі дає уявлення «феномен Рунге» [2], в 

якому при інтерполюванні Лагранжа похибка апроксимації зростає при збільшенні кількості 

вузлів (рис. 1).  

Зі збіжністю алгоритмів пов'язане таке поняття як коректність чисельного методу (не-

перервна залежність від вхідних даних, рівномірна щодо кількості рівнянь). Зокрема, корект-

ність, як стійкість при змінах вхідних даних у лінійних системах, характеризується як стій-

кість від вхідних даних правих частин (обумовленість) і від усіх елементів моделі [2]. Міра 

коректності задачі кількісно описується числом обумовленості. Відзначимо, що категорія ко-
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ректності   оптимізаційної лінійної системи (обумовленість задачі) проявляється на кожному 

кроці ітераційного процесу. 

 
Рис. 1 – Наближений поліном для функції ( )f x = 1/(1 + 12x

2
), побудований по 11 рівновідда-

лених вузлах на інтервалі [-1; 1] 

У неперервному випадку основним критерієм збіжності є монотонність оцінок розв'яз-

ку, у випадку комп'ютерної моделі «чисельна» монотонність у обмеженому «комп'ютерно-

му» часі не гарантує відсутності “викидів” в «реальному» майбутньому. Так, для функції 

  ,, TtTtetf Tte  
11

    Ttetf e  ,
1

 (де e - константа Ейлера) при достатньо велико-

му  Т (наприклад, рівному 10
20

)
 
«чисельна» монотонність на проміжку [0; В] (зокрема, на 

проміжку [А; В], А < В, реалізується «машинний нуль» при обчисленні значень функції) дає «практичні» під-

стави вважати, що   0tf    при t , хоча це «детерміновано» не так! (див. рис. 2). 

 

Рис. 2 –   ,,,,, eTCeTBBAebea ee 
11

1 де e – константа Ейлера 

В умовах некоректності (за Адамаром) малі неточності (і нечіткості [3]) подання мате-

матичної моделі, зокрема, на рівні обчислювального алгоритму, можуть суттєво впливати на 

кількісні і якісні характеристики одержуваного розв'язку при використанні конкретного ме-

тоду (алгоритму) [7-8]. Такі неточності найчастіше обумовлені обмеженістю довжини ман-

тиси при представленні чисел із плаваючою комою (помилки усікання, округлення). Незва-

жаючи на наявність ЕОМ з ефективною організацією операції округлення, в повній мірі уни-

кнути їх або поліпшити відомі теоретичні оцінки не вдається. 

Важливо відзначити, що проведення обчислень із низькою точністю ("грубо") згладжує 

("ховає") деякі важливі деталі. У таких випадках створюється ілюзія неєдиності розв'язку 

(неповний ранг) для СЛАР або сумісності області розв'язків для СЛАН. Високоточні обчис-

лення розкривають деталі й найчастіше "дають" єдиний розв'язок (повний ранг матриці) для 

СЛАР й несумісність для СЛАН. При проведенні аналізу обчислень із різним ступенем точ-

ності важливо погоджувати (погоджувати між собою) властивості  грубих  і високоточних 

обчислень. 

Проводиться  дослідження залежності якості локалізації області належності розв'язків 

(або апроксимації)  від величини збурень у елементах моделі, від числа обумовленості (як 

визначального фактора) та організації обчислень (від довжини мантиси у поданні чисел) для 

деяких порівняно простих задач. Акцентується увага на складності побудови апроксимуючих 

(локалізуючих) множин у загальному випадку. В основу досліджень було покладено методо-

логію послідовного аналізу варіантів (ПАВ) [6] і метод базисних матриць (МБМ), як його 
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конкретну реалізацію [7,8]. МБМ дозволяє враховувати вплив скінченно-малих збурень на 

розв'язки СЛАР. На відміну від класичних ітераційних методів (наприклад, симплекс-

методу) МБМ знаходить розв'язок у два етапи: 1) виділення базисної матриці; 2) знаходжен-

ня розв'язку СЛАР, що відповідає виділеній базисній матриці, та аналіз обумовленості сис-

теми, що дозволяє передбачувати ситуацію нагромадження помилок.  Проведено: 

 аналіз властивостей погано обумовлених задач малої розмірності; 

 аналіз типової моделі заданої середньої розмірності; 

 дослідження властивостей алгоритмів  на основі базисного методу; 

 розрахунки на основі обчислювальних алгоритмів (без процедури уточнення, з одно 

або двохстадійною процедурою уточнення) при використанні різних типів даних (із 

плаваючою комою з мантисою розмірністю 64, 128, 256 біт) для СЛАР з різними чис-

лами обумовленості; 

 побудовано функціональні залежності (інтерполяційні багаточлени  точності розв'язку 

від використовуваних типів даних, алгоритмів і числа обумовленості системи. 

Обчислювальний експеримент по аналізу малих збурень у ЛМ малої розмірності 

Вплив малих збурень в “малих” ЛМ  на якість локалізації ілюструється на тестовому 

дослідженні, яке структурно було організовано як багатокрокова алгоритмічна процедура: 

побудова послідовності модельних задач малої розмірності із властивістю поганої обумовле-

ності з деякого кроку; знаходження на основі МБМ елементів методу; обчислення чисел 

обумовленості; графічне подання основних функціональних залежностей. 

Експеримент демонструє кількісно-якісні зв'язки деяких параметрів моделі та методу 

базисних матриць.  

 
Рис. 3 – Залежність значень чисел обумовленості від номера ітерації 

Нижче приведені отримані в результаті експерименту графічні образи множини  принале-

жності розв'язків (локалізація).  

 

 
Рис. 4 – Ромбовидні фігури оціночних множин приналежності (локалізації)    розв'язків на 

ітераціях методу (осі координат компоненти  вектора розв'язків) при збуреннях типу „пара-

лельний перенос” гіперплощини 
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Рис. 5 – Еліпси приналежності розв'язків (локалізація) на ітераціях методу при збуреннях ве-

ктору правих частин обмежень зі сфери малого діаметру (осі координат компоненти-вектора 

розв'язків) 

Графічні образи еліпсоподібних фігур і ромбів (локалізація) наведені в непропорційно-

му відношенні мінімуму й максимуму осей абсцис і ординат. Еліпсоподібні фігури й ромби 

образів збурювання множини розв'язків  (при малих збуреннях елементів моделі) є витягну-

тими відносно багатовиду розв'язків граничної системи неповного рангу. Фігури структурно 

включають у себе ‘‘більшу вісь” (діагональ) і “малу”. Більша вісь (діагональ) відповідна бі-

льшому власному числу за віссю абсцис і  мала (з малим значенням діагоналі по осі  орди-

нат), що відповідає малому власному числу.  

Обчислювальний експеримент по аналізу малих збурень у  ЛМ середньої розмірнос-

ті 

Для обчислювального експерименту були обрано три процедури МБМ: без уточнення 

розв'язку (0),  з одностадійним (1) і двох стадійним (2) уточненням [7,8], застосовувалися рі-

зні типи даних: числа із плаваючою комою (подвійної точності (Double), 128-бітні числа (Dd) 

і 256-бітні числа (Qd), а також обчислення  в точних числах.  Для побудови евристичних за-

лежностей між точністю розв'язку й числом обумовленості була проведена серія обчислюва-

льних експериментів. Використана для тестування апаратна платформа – процесор AMD 

Athlon64 c реальною тактовою частотою 1.8Ghz, 512Mb оперативної пам'яті. Проводився ро-

зв'язок різними алгоритмами МБМ СЛАР розмірністю 256x256 [8]. У якості критерію точно-

сті бралися точність машинного розв'язку u0 (1) у порівнянні з аналітичним (точним)  

u=(1,0…,0),  00102 ,..., u . На основі цих даних (і даних при інших розмірностях) побу-

довані залежності точності розв'язку від числа обумовленості (рис.6), clog10   – порядок числа 

обумовленості системи,  210 log   – порядок точності розв'язку. 
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Рис. 6 – Варіант кусково- лінійної апроксимації (локалізації) області значень порядку точно-

сті  2102  log  у системі координат значень порядку точності й порядку числа обумовленості 

Обчислювальний експеримент установив близькі до лінійних залежності:  

 точності розв'язку (і обертання матриці) від числа обумовленості ( при фіксованому ти-

пі  даних,  алгоритмі) і розмірності моделі,  

 точності розв'язку від типу даних (при фіксованім числі обумовленості й алгоритмі),  

 близькі до поліноміальних залежності швидкодії від розмірності завдання (при фіксо-

ваних типах даних, числі обумовленості й розмірності моделі). 

Останнє дозволяє будувати: 
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 інтерполяційні багаточлени - залежності точності розв'язку від обумовленості; 

 апроксимуючі множини приналежності точності розв'язків (в тому числі, еліпси міні-

мальної площі); 

 екстраполяційні залежності (для точності розв'язків алгоритмів) від  числа обумовлено-

сті. 

Методологія ПАВ [6] спрямована на проведення досліджень по встановленню статусу 

компонент моделі, аналізу включень (виключень) компонент моделі на  обмеженість та за-

мкнутість (тобто на якість локалізації). Як випливає з результатів обчислювального експери-

менту, навіть незначні кількісні зміни в компонентах таких моделей можуть якісно змінити 

статус компоненти моделі і, як наслідок, структуру множини розв'язків задачі. При дослі-

дженні стійкості задачі важливо виявити кількісну міру змін вихідних даних (коректності), 

при яких ця властивість зберігається (губиться) і значення параметрів, при яких відбувають-

ся якісні зміни властивостей системи. "Піймати й оцінити" такі структурні залежності якіс-

них параметрів від кількісних (у малому) між практичною задачею, математичним і машин-

ним описом моделі, скажімо, на мові "(  )" - оцінки відхилення або зміни розв'язків -   

від зміни даних у межах   (категорія стійкості) не тільки важко (але, найчастіше, і неможли-

во) навіть для погано обумовлених задач малої розмірності. Визначати й установлювати кі-

лькісне значення поганої обумовленості системи сама по собі теж складна задача [5,6].  

В цілому, це  підтверджує  важливість включення в процес моделювання особи, що 

приймає рішення, для аналізу впливу різних стратегій проведень обчислень (типів даних, ал-

горитмів, рівня обумовленості системи) на основні параметри розв'язку (точність самого роз-

в'язку, обернення матриць, швидкодію, об’єми обчислень). 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ МУРАШИНИМИ 

КОЛОНІЯМИ ДО ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРЕТИННОЇ СТРУКТУРИ 

ПРОТЕЇНІВ 

Л.Ф. Гуляницький, В.О. Рудик 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 

 

Розглядається задача комбінаторної оптимізації, що виникає при прогнозуванні тре-

тинної структури протеїнів. Вихідними даними для неї є послідовність амінокислотних за-

лишків, яка визначає молекулу. Кожен із залишків відноситься до однієї з двох груп – гідро-

фобних чи полярних. Розглядається деяка дискретна решітка, і кожен із залишків розміщу-

ється в її вузлі, задовольняючи наступні умови: 

1. сусідні в послідовності залишки розташовуються в сусідніх вузлах решітки; 

2. у кожному вузлі міститься не більше одного залишку. 

Між гідрофобними залишками, розташованими в сусідніх вузлах решітки, але не сусід-

німи в амінокислотній послідовності, виникає контакт. Енергія структури – число контактів в 

ній зі знаком мінус. Потрібно знайти структуру з мінімальною енергією – вважається, що це і 

буде природна форма молекули протеїну. 

Оптимізація мурашиними колоніями (ОМК) [1] відноситься до систем ройового інтеле-

кту. Одне з основних понять методу ОМК – феромонна матриця – аналог феромонних міток, 

які створюються мурахами під час пошуку найкоротших шляхів від мурашника до їжі. Алго-

ритми метода ОМК довели свою ефективність для розв’язання багатьох класів задач комбі-

наторної оптимізації, зокрема задачі комівояжера та інших задач знаходження оптимальних 

маршрутів. Виділимо деякі особливості застосування цього метода для розв’язання задачі 

прогнозування третинної структури протеїнів. 

Із постановки задачі випливає, що форма молекули протеїну в контексті обраної моделі 

визначається послідовністю вузлів тривимірної дискретної решітки, в яких знаходяться амі-

нокислотні залишки. Але не кожна така послідовність визначає валідну молекулу – необхід-

не виконання умов 1-2. Крім того, різні послідовності задіяних вузлів можуть відповідати 

одній і тій же третинній структурі (у випадку, якщо одна послідовність переводиться в іншу 

шляхом комбінації паралельного переносу і повороту). Щоб уникнути цих проблем для по-

дання структури протеїну використовуються абсолютне і відносне кодування [2]. Кожне з 

них має свої переваги і недоліки, проте в алгоритмах ОМК більш ефективним є відносне ко-

дування, що пояснюється його особливостями і підтверджується обчислювальними експери-

ментами. 

На кожній ітерації алгоритмів методу ОМК при побудові розв’язків (варіантів струк-

тур) на основі феромонної матриці ймовірне виникнення недопустимих варіантів – таких, які 

містять самоперетини. Можна не враховувати такі структури і продовжувати процес побудо-

ви, поки не буде знайдений допустимий варіант. Але такий підхід неефективно використовує 

наявну інформацію – із шляху в решітці, що заданий структурою, можна виділити частини 

без самоперетинів і аналізувати контакти всередині них.  

Пропонується і досліджується декілька способів підвищення ефективності пошуку в 

методі ОМК шляхом корекцій роботи алгоритму, які при формуванні розв’язків враховують і 

недопустимі варіанти: 

1) До енергії структури з самоперетином додається деякий додатній штраф (зокрема, за-

лежний від кількості перетинів в ній). 

2) При поновленні феромонної матриці недопустимі розв’язки враховуються з певним ко-

ефіцієнтом, меншим одиниці, таким чином зменшуючи їх вплив. 

3) Для кожного контакту в структурі виділяється частина шляху між залишками, які його 

утворюють, і, якщо вона не містить самоперетинів, поновлюються лише відповідні цій 

частині елементи феромонної матриці.  

Як свідчать результати попередніх досліджень, процедури локального пошуку (детер-

мінований локальний пошук, алгоритми імітаційного відпалу, G-алгоритми), побудовані на 
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основі використання абсолютного та відносного способів кодування, здатні істотно покра-

щувати (в контексті мінімізації значень описаної функції енергії) задані на вхід варіанти 

структури [2–4]. Але використання таких процедур для покращення кожного знайденого в 

процесі розв’язання методом ОМК проміжного варіанту призводить до істотних витрат часу. 

Якщо ж використовувати локальний пошук тільки для деяких із знайдених структур, виникає 

проблема передчасної збіжності, оскільки енергія покращених розв’язків істотно нижче ене-

ргії інших. Необхідне тонке налаштування параметрів, що впливають на поновлення феро-

монної матриці, кількості всіх мурах в популяції і числа тих знайдених проміжних варіантів 

розв'язку, до яких застосовується локальний пошук, в залежності від довжини вихідної амі-

нокислотної послідовності, щоб уникнути описаних проблем. Також важливо відзначити, що 

локально оптимальні розв’язки найчастіше є компактними структурами, внаслідок чого бі-

льшість їх сусідів (варіантів, що відрізняються лише одним елементом коду) є недопусти-

мим. Така особливість вказує на те, що доречно дослідити питання розробки та застосування 

острівних моделей ОМК для розв’язання поставленої задачі. 

Підкреслені особливості задачі розпізнавання дозволяють будувати різноманітні алго-

ритми для її розв’язання, базуючись на методі ОМК [3,4]. Розробка таких алгоритмів також 

вимагає вирішення питань обґрунтованого вибору значень їх параметрів з урахуванням, зок-

рема, залежності від вхідних даних задачі. Враховуючи ту обставину, що задача прогнозу-

вання, яка розглядається, відноситься до числа NP-складних проблем, дослідження ефектив-

ності розроблюваних алгоритмів ґрунтується на проведенні обчислювальних експериментів і 

детального аналізу їх результатів, що дозволяє розроблювати більш ефективні алгоритми 

ОМК для пошуку розв’язків з підвищеною точністю.  

В доповіді будуть подані результати досліджень розроблених на основі ОМК алгорит-

мів прогнозування третинної структури протеїну в трикутній тривимірній решітці та порів-

няльний аналіз показників їх ефективності. 
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ЕЛІПСИ ГРУПУВАННЯ В ЗАДАЧАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

В.С. Донченко 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Математичне моделювання в прикладних задачах полягає, власне, у використанні засо-

бів математичного структурування для передачі структури об’єкта та його властивостей з 

метою прогнозу його «поведінки». Для перерахунку засобів математичного структурування 

вистачає пальців однієї руки. Одною із фундаментальних математичних структур, що широ-

ко використовується у прикладних задачах, є структура евклідового простору. Ця математи-

чна структура є базовою і в задачах групування інформації: із самого початку об’єкт пред-

ставляється тим, що позначається як «вектор ознак», тобто як елемент слушного евклідового 

простору. Фундаментальні математичні структури, що використовуються і в задачах класте-

ризації, можна поділити на лінійні: підпростори, гіперплощини, лінійні оператори та функці-

онали, – та нелінійні. Серед останніх відзначимо слушні еліпсоїди (еліпсоїдальні циліндри) 

та відповідні їм симетричні квадратичні форми. Отже, принципово важливими є математичні 

засоби конструктивного опису відповідних структур евклідового простору та переходу від 

одної до іншої.  

Псевдообернення за Муром – Пенроузом (в подальшому позначатиметься абревіатурою 

ПдО) є потужним математичним апаратом опису та конструктивного використання згаданих 

вище фундаментальних структур евклідового простору (див., наприклад [1-2] ).  Принципо-

вим внеском в засобів ПдО є  роботи М.Ф.Кириченка і, зокрема, його основоположна  робота 

[3]. Основою ефективності використання ПдО є конструктивна побудова ортогональних про-

екторів, принципових для опису лінійних структур, що відповідають тим чи іншим класам: 

породжуються тими чи іншими навчальними вибірками. Як виявляється, ПдО так само ефек-

тивно і конструктивно може бути використане в описі нелінійних структур евклідового про-

стору. Це стосується квадратичних структур, що відповідають еліпсам, точніше – еліпсоїда-

льним циліндрам – групування. Ці квадратичні структури описуються матрицею невід’ємно 

визначеної симетричної квадратичної форми, яка у зв’язку із ПдО позначається як )( TAR , 

називається групуючим оператором (іноді – зваженим проекційним) і визначається співвід-

ношенням 
 AAAR

TT )( . Виявляється, що всі вектори - стовпчики матриці A  лежать у елі-

псоїді («еліпсоїді групування») rankArRxrxARx mTT  ,,)( . «Радіус» еліпсоїда можна, 

іноді  суттєво, зменшити.  

Відстані, що обчислюються за групуючими операторами несподіваним чином виявля-

ються  зв’язаними з відстанями Махаланобіса.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ                        

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ю.П. Зайченко 
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Одной из важных задач, решаемых на финансовых рынках, является задача оптимиза-

ции инвестиционного портфеля, состоящего ценных бумаг (ЦБ), От ее правильного решения 

зависит эффективность использования свободных финансовых средств инвесторов и сниже-

ние риска от возможных ошибочных решений.  Первая  известная классическая постановка 

данной задачи, выполненная американскими учеными Марковицем и Тоббиным использует 

традиционные допущения, которые не выполняются на практике, а именно доходности ЦБ 

представляют собой стационарные случайные процессы, распределенные нормально. В 

дальнейших работах допущение о нормальности распределений было снято, но требование 

стационарности финансовых процессов осталось. Но это допущение также не подтверждает-

ся на практике. Поэтому потребовалась ревизия всей классической теории портфельной оп-

тимизации и разработка нового, альтернативного подхода, свободного от указанных недо-

статков.  

Такой подход  базируется на нечетко-множественной постановке задачи портфельной 

оптимизации [1-3]. Пусть имеется фондовой портфель из N активов на интервале ],0[ T . 

Прогнозное состояние каждой из компонент портфеля Ni ,...,1  на момент T  характеризи-

руется своей финальной расчетной доходностью ir  (оцененной как относительное прираще-

ние цены актива за период). Поскольку доход по ЦБ случаен, а его точное значение в буду-

щем неизвестно, то в качестве описания доходности целесообразно использовать нечеткие 

числа, моделируя экспертное высказывание следующего вида: «Доходность ЦБ по заверше-

нии срока владения ожидаемо равна r  и находится в расчетном интервале ];[ 21 rr . 

Таким образом, для i -ой ценной бумаги имеем: ir  – ожидаемая доходность; 1ir , 2ir   – 

нижняя и верхняя граница доходности i -ой ценной бумаги соответственно;  1 2, ,i i i ir r r r  –  

доходность по i -ой ценной бумаге, нечеткое число с некоторой функцией принадлежности, 

например треугольной  или усеченной Гауссовской. 

Тогда доходность по портфелю: 

min 1 max 2

1 1 1

( ; ; )
N N N

i i i i i i

i i i

r r x r r x r r x r
  

       

также является нечетким числом c той же функцией принадлежности (как линейная ком-

бинация нечетких чисел), где ix - вес i-ro актива в портфеле, причем 

1
1




N

i

ix , 10  ix . 

 Также задается критический уровень доходности портфеля на момент T . Это может 

быть нечеткое число треугольного вида  *

2

**

1

* ;; rrrr   либо четкое значение *r . Далее опре-

деляется риск нечеткого портфеля как возможность событий, когда реальная доходность 

портфеля оказывается ниже критического значения. В работах [1,2] было получено аналити-

ческое выражение для риска нечеткого портфеля β(х).    

Задача нечеткой портфельной оптимизации формулируется  так: 

найти такие  { xi},  при которых    max~~

1




N

i

iirxr       (1) 

при условиях                                  constx )( ,                           (2)              

                                                     ,1
1





N

i

ix   ,0ix    .,1 Ni        (3) 
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В работе [2] разработан метод ее решения и проведено исследование получаемых ре-

шений задачи нечеткой портфельной оптимизации (1)-(3) для акций ведущих компаний (го-

лубых фишек), котируемых на Российском рынке ЦБ НП«РТС». Были проведены сравни-

тельные эксперименты с классической задачей Марковица и построены зависимости «опти-

мальная доходность-риск» для решений обоих задач. Показано, что характер этих зависимо-

стей для задачи Марковица и нечеткой портфельной оптимизации прямо противоположен: 

если для Марковица эта зависимость монотонно возрастающая , чем больше ожидаемая до-

ходность, тем выше риск, то в нечеткой задаче эта зависимость оказывается во многих слу-

чаях противоположной- монотонно убывающая . 

Для применения данного подхода необходимо построить прогнозные интервалы при-

надлежности для нечетких доходностей по предыстории котировок акций на рынке. С этой 

целью предложено использовать нечеткий метод группового учета аргументов  (НМГУА), 

результаты применения которого представлены в [3]. Показано, что применение НМГУА для 

прогнозирования курсов акций при построении инвестиционного портфеля повышает обос-

нованность принимаемых проектных решений и позволяет повысить эффективность инве-

стиционного портфеля. 

Проведены исследования, в результате которых получены следующие результаты:  

1) найдены достаточные условия, при  которых для нечеткого портфеля зависимость «до-

ходность-риск» будет монотонно убывающей  [4]. 

2) сформулирована двойственная задача нечеткой портфельной оптимизации вида:  

min β(x) 

при условиях *

1

~~ rrxr
N

i

ii 


и  



N

i

ix
1

1 . 

3) Проведено исследование двойственной задачи и получены достаточные условия, при 

которых эта задача является задачей выпуклого программирования.  Соответствую-

щие условия представлены в докладе. В докладе также представлены результаты экс-

периментальных исследований решений прямой и двойственной задач нечеткой порт-

фельной оптимизации на примере рынков ценных бумаг России и Украины, дан их 

анализ  и обсуждаются перспективы дальнейших исследований  в этой области.     
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В ДВОРІВНЕВИХ 

ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ 

Є.В. Івохін, В.Г.Матузенко 
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Вивчення процесів керування складними системами зумовлює появу поняття ієрархіч-

ної структури взаємодії окремих складових (підсистем) системи та приводить до формулю-

вання специфічних для такого підходу математичних та інженерних проблем. 

Однією з характерних особливостей складних ієрархічних систем є наявність у кожної 

підсистеми власної задачі керування. У даному випадку для керування процесами на рівні 

підсистем послідовно розв’язуються три основні задачі: отримання даних про об’єкт, аналіз 

структури й визначення процесів керування, а також використання результатів дослідження 

для оптимізації функціонування підсистем. Однак наявність у підсистем стратегій самоупра-

вління приводить до виникнення конфліктів в їх діях. Це, як правило, пов’язано з антагоніс-

тичністю критеріїв функціонування підсистем, що, у свою чергу, приводить до необхідності 

вирішення проблем узгодження їх діяльності. 

Розглянемо задачу динаміки дворівневої ієрархічної системи на прикладі управління 

процесом розподілу ресурсів сервера баз даних по обробці запитів віддалених користувачів. 

Контроль за споживанням ресурсів на рівні підсистем (користувачів) і запобігання ту-

пиковим ситуаціям можна здійснювати за допомогою спеціальних управлінських стратегій 

поведінки. Тупикову ситуацію ефективніше за все обходити, використовуючи інформацію 

про складність сигналів від кожної підсистеми [1]. Для розв’язання цієї задачі можна вико-

ристати, наприклад, алгоритм банкіра. За цим алгоритмом аналізується поточний стан сис-

теми й запити на ресурси, що надходять від підсистем. 

Однак потрібно звернути увагу, що залишається можливою тупикова ситуація, яка ви-

никає внаслідок надвисокого завантаження серверу й неможливості виділення в межах часо-

вого проміжку достатньої кількості ресурсів для обробки запитів, навіть з урахуванням дис-

петчеризації [2]. 

Використаємо ідею алгоритму банкіра й наявність граничних значень складності сиг-

налів від підсистем для управління рівнем завантаженості. дворівневої ієрархічної системи. 

Забезпечення контролю за виходом кожної підсистеми здійснюється за допомогою спосте-

реження за рівнем порогових значень складності запитів. Планування послідовності обробки 

сигналів підсистем на рівні сервера з метою обрахування його завантаженості можна прово-

дити на основі вирішення динамічної задачі про рюкзак. 

Сформульовано задачу оптимального завантаження ресурсів сервера баз даних в умо-

вах наявності порогових значень складності запитів, нечіткій класифікації важливості підси-

стем і диспетчеризації запитів з урахуванням граничного рівня наявних вільних ресурсів сер-

вера. 

Розроблено алгоритм управління допустимими рівнями складності запитів. 

Проведено чисельне моделювання роботи двохрівневої ієрархічної системи управління 

процесом розподілу ресурсів сервера на різноманітних тестових прикладах, що підтвердило 

ефективність запропонованої методики. 
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ 

Ю.В. Крак, А.С. Тернов, Б.А. Троценко, Ю.В.Барчукова, М.П. Лісняк 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

 

Розвиток комп’ютерної техніки, виникнення та розвиток новітніх підходів до аналізу, 

організації, зберігання та подання інформації, робить можливим створення інформаційних 

технологій в області моделювання та аналізу комунікаційної жестової мови [1]. Перспектив-

ними з точки зору практичних застосувань були виділені напрямки розробок по створенню 

систем навчання українській жестовій мові (УЖМ) з використанням тривимірних моделей 

аватара людини, а саме: розробка жестівника української жестової мови, розробка інформа-

ційно-навчального комплексу української дактильної абетки. Під жестівником розуміється 

словник жестових одиниць, що містить опис характеру рухів, які відтворюють відповідну 

жестову одиницю та приклади використання в розмовній жестовій мові. 

Відповідні програмні реалізації включають підзадачі одночасного функціювання і вза-

ємодії різних інформаційних потоків пов’язаних з інтерфейсною частиною програмної реалі-

зації та обчислювальних і «комунікаційно-інформаційних» потоків. Для вирішення цих пи-

тань запропоновано та імплементовано модель обміну повідомленнями з енкапсуляцією фу-

нкціональності по створенню визначеної кількості робочих потоків, організацію пріоритет-

ної черги, інформування про закінчення обробки повідомлення. Таким чином, фактичне зве-

рнення до бази даних, проведення обчислень та відображення інформації відбуваються у різ-

них потоках, що дозволяє оптимальніше використати апаратні ресурси, ніж при традиційно-

му програмуванні. Дану модель оформлено як окрему бібліотеку MessagingBusLib. 

Запропонована модель сценаріїв була використана при розробці системи навчання 

українській дактильній абетці «Дактильна абетка» та при реалізації інформаційних каналів 

жестової мови в інформаційній технології «Жестівник». В якості інформаційних каналів же-

стової мови (граматична та емоційна артикуляційна міміка, жестові одиниці, додаткові рухи 

голови, очей) використовуються відповідні їх аналоги, які впливають на формування стану і 

положення аватару на відповідному кадрі з використанням функцій розподілу по кадрам.  

На рис. 1 наведені вікна програмних реалізація відповідних експериментальних 

комп’ютерних технологій –  «Дактильна абетка» і «Жестівник».  

   

Рис.1 – Інтерфейсна частина комп’ютерних технологій «Дактильної абетки» і «Жестівника» 

З метою покращення синтезованого візуального мовлення та для аналізу зв’язків між 

віземами було створено базу віземних переходів української мови на основі множини фоне-

матично записаних слів-зразків та проведено захоп ключових точок для аналізу характеру 

руху губ при відтворенні коартикуляційних моментів. За базові використовувались дослі-

дження в області фонетики і фонології української мови [2], які визначають основні артику-

ляційні моменти у відповідності до фонемно-алофонного подання морфем і слів української 

мови. Проведене поширення цих досліджень у область візуальних артикуляційних змін на 

обличчі людини при відтворенні мовленнєвого процесу. Розглядались прогресивні типи во-
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кальної та консонантної акомодації та асиміляції, які відносяться до головних модифікацій 

українських звуків у мовному потоці. Перевага надавалась мовленнєвим коартикуляційним 

моментам, які пов’язані зі зміною форми і положення групи артикуляторів «гу-

би-щелепа-язик». 

Для задачі ефективного розпізнавання мімічних проявів на обличчі людини розроблено 

алгоритм обчислення положень точок у просторі з використанням розпаралелення обчислень 

на графічному процесорі [3]. Обчислення виконуються за допомогою відкритої графічної бі-

бліотеки роботи з трьохвимірною графікою OpenGL.  

Наведені у доповіді результати створюють необхідну інформаційну та інструментальну 

базу для проведення досліджень задач синтезу і розпізнавання елементів жестової мови з 

використанням тривимірних моделей людини[4].  

Крім того, використання тривимірних моделей в контексті розробки інтерактивного 

людино-комп’ютерного інтерфейсу вимагає формального опису рухів жестової мови для за-

безпечення процесу моделювання граматично правильних синтезованих жестових елементів 

[5]. Тому при розробці інформаційних технологій навчання УЖМ важливими аспектами є 

якість відтворення анімації жестів та повнота текстового опису жестових мовних одиниць. Ці 

фактори залежать від сукупності формальних визначень і позначень УЖМ. Розробка специ-

фікацій опису жестових мовних одиниць у вигляді послідовності символів, які відповідають 

параметрам конфігурації, траєкторії та динаміки рухів для моделювання та ідентифікації 

елементів жестової мови дозволить створити інструмент формалізації побудови структурних 

одиниць УЖМ, що надалі може бути використаний для створення систем синтезу та іденти-

фікації елементів жестової мови.  
 

Подальші дослідження будуть спрямовані на формалізацію та класифікацію 

структурних елементів української жестової мови з метою ідентифікації і моделювання її 

жестових одиниць, а також на покращення роботи функціональних модулів інформаційно-

навчальних технологій. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКОВ НА ОСНОВЕ 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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В современных условиях глобальных климатических изменений и связанных с этим 

участившихся катаклизмов природного характера особую актуальность приобретают про-

блемы раннего прогнозирования стихийных бедствий и связанных с ними рисков (экономи-

ческого, финансового, социального характера и т.п.). Согласно общепринятому определе-

нию, мера риска пропорциональна ожидаемым потерям, которые могут быть причинены 

стихийным бедствием, и вероятности этого события. В качестве исходной информации для 

решения проблемы оценивания такого рода рисков могут быть использованы разнородные 

данные, в том числе геопространственные (данные спутниковых, наземных измерений и мо-

делирования). Методы анализа такой информации для сиситем поддержки принятия решения 

получили название «геопространственного интеллекта» и активно розвиваються во всем ми-

ре [1]. В качестве математического аппарата для решения проблемы оценки рисков исполь-

зуются методы машинного обучения и слияния данных (data fusion) [2].  

В докладе будет изложена методология применения этого аппарата к анализу разноро-

дной информации при решении конкретных задач анализа рисков затоплений и засух [3]. 

Предлагаемая методология основывается на достаточно развитом математическом аппарате 

оценки среднего риска по эмпирическим данным, разработанном для задач оценивания каче-

ства восстановления функциональных зависимостей на основе эмпирических данных в ста-

тистической теории обучения [4]. Вводится понятие совокупного ожидаемого риска последс-

твий стихийного бедствия (совокупных ожидаемых потерь) в некоторой области, который 

определяется в результате интегрирования по всей области локального риска в каждой ее то-

чке. Локальный ожидаемый риск последствий стихийного бедствия в некоторой точке облас-

ти вычисляется как значение функционала среднего риска, который представляет собой ма-

тематическое ожидание функции ущерба последствий бедствия в этой позиции. Неизвестная 

плотность вероятностей стихийного бедствия в точке зависит от различных факторов окру-

жающей среды, которые могут быть прямо или косвенно измерены с помощью наземных 

средств и дистанционных методов, либо получены с помощью моделирования. Для оценки 

плотности вероятности стихийного бедствия анализируется (классифицируется) информа-

ция, поступающая из различных источников с различным временным и пространственным 

разрешением. Совместный анализ такой информации выполняется на основе ансамблевого 

подхода, а также методов и технологий слияния данных (data fusion).  

В докладе рассматривается пример реального применения предложенного подхода к 

оценке рисков затоплений в международном пилотном проекте мониторинга затоплений в 

Намибии на основе технологии Sensor Web (http://sensorweb.nasa.gov/NamibiaFlood.html). 
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КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

«СИСТЕМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» 

А.І.Петренко 
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Нова спеціальність 8.06010301 «Системне проектування»  входить до напрямку  

6.050101 «Комп’ютерні науки» підготовки фахівців і поріднена з спеціальністю 8.06010201 

«Інформаційні технології проектування». Вона охоплює етап попереднього проектування, 

коли формуються вимоги до можливого технічного завдання, виходячи з аналізу потоків да-

них майбутньої системи і  її призначення, дослідження і вибору доцільних алгоритмів її 

функціонування.  

Системне проектування – це міждисциплінарна методологія побудови інтелектуальних 

середовищ, призначених для розв’язування задач дослідження і проектування  складних 

об’єктів (систем, процесів)  різної фізичної  природи комп’ютерними засобами та за актив-

ною участю людей (експертів, аналітиків, інженерів, дослідників, проектантів тощо). 

Фахівець з  системного проектування займається вирішенням  спектру задач, пов’язаних зі 

збиранням корисних даних для поставленої мети, їх аналізом, побудовою методів і моделей 

оброблення цих даних, розробкою варіантів структур та архітектурних рішень складних 

об’єктів та вибором оптимальних проектних рішень, що реалізують мету проектування. 

Об’єктом дослідження в системному проектуванні є різноманітні об’єкти, які підпадають під 

категорію складних систем та процесів, скажімо, такі, як інформаційні середовища (напри-

клад, розподілені комп’ютерні системи, семантичні Веб- та Грід-мережі), об’єкти наукових 

досліджень (наприклад, космічні або  біологічні об’єкти), складні технічні системи (напри-

клад, інтегральні електронні схеми або гібридні вбудовані електронно-механічні системи), 

екологічні системи, технологічні або бізнес-процеси  тощо. Таким чином, результати си-

стемного проектування в одних випадках можуть бути представлені у вигляді конкретних 

проектних технічних рішень, а в інших випадках – у вигляді певних узагальнень, прогнозів 

або рекомендацій, побудованих на підставі збирання та обробки великих обсягів даних та їх 

інтелектуального аналізу з використанням автоматизованих комп’ютерних  засобів.  

Головним інструментарієм системного проектування є складні комп’ютерні системи 

(розподілені, гетерогенні тощо), за допомогою яких здійснюється пошук, аналіз та синтез ко-

рисної інформації для розв’язання поставленої мети, на підставі якої приймаються певні про-

ектні рішення. Наукове обладнання і комп'ютерне моделювання є джерелами створення ве-

ликих обсягів  даних, для обробки яких потрібні  потужні обчислювальні ресурси і нові нау-

кові методи аналізу даних та їх організації. Це стосується, перш за все, наук про Землю 

(супутникове дослідження Землі), медицини, фізики високих енергій, науки про життя, «зе-

леної» енергетики, нанотехнологій тощо. Дані зазвичай географічно розподілені – так само 

як і вчені, що співпрацюють. Об'єми даних приблизно подвоюються кожен рік.  У 2009  в 

світі було вироблено сорок екзабайт (еxabyte=10^18) даних. Нажаль, всі існуючі нині  схо-

вища даних не здатні вмістити такі великі обсяги даних.  

Управління даними базується на використанні програмного забезпечення і апаратних 

засобів, які  забезпечують  попереднє оброблення «сирих» даних, їх архівацію і збереження, 

пошук і всебічну інтелектуальну обробку.  Сучасна наука (е-наука ) базується на  обробці  

потенційно величезних обсягів  інформації незалежно від місць знаходження сховищ даних і 

потребує виконання великого об'єму складних обчислень при забезпеченні  ефективного 

спілкування і співпраці вчених під час досліджень. Ці вимоги сьогодення з врахуванням об-

меженості ресурсів, які існують в будь-якому суспільстві,  можна задовольнити лише спіль-

ним і скоординованим  використанням розподілених  і  розділених ресурсів.  Треба зробити 

доступними для вчених і фахівців різних організацій і країн існуючі комп'ютери, сховища 

даних, додатки, прилади, мережі  з врахуванням різноманіття (гетерогенності) цих  ресурсів 

в межах розподіленого обчислювального  середовища.  
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Тому  з'явилася потреба в  нових фахівцях,  підготовка яких включала  би  такі напрям-

ки: 

 Системне інтегрування  різних за природою даних, їх інтероперабільність, сумісність), 

семантичний опис даних. 

 Мови і системи представлення знань. Властивості знань. Моделі представлення знань. 

Методи роботи із знаннями. 

 Інтелектуальні  технології  Data Mining  для вилучення і формалізації знань. Поповнен-

ня знань. Логічний вивід на знаннях. 

 Розпізнавання образів і зображень. Аналіз сцен. Машинний зір. Навчання. Моделі нав-

чання. Планування рішення завдань 

 Системи  високопродуктивних обчислень. Розподілені системи збереження і оброблен-

ня даних.  

 Принципи організації і функціонування розподілених інтелектуальних систем. Засоби 

віртуалізації ресурсів в Грід- і Клауд- інфраструктурах. Апаратні і програмні засоби. 

Елементна база.  

 Метадані для пошуку ресурсу, обміну і повторного використання даних. 

 Семантичні Веб- і Грід- послуги.   

 Математичний  апарат «м’яких» обчислень (нейронні обчислення , нечітка логіка та 

інше), побудованих на підставах методів штучного інтелекту,  для розроблення  гібри-

дних розподілених систем. Планування рішення задач проектування. 

 Автоматизація пошукового конструювання (структура, архітектура, фізичні принципи 

роботи тощо). 

 Міжнародні стандарти побудови платформ інтелектуальних програмних середовищ 

(наприклад, стандартів мультиагентних платформ).   

 Сучасні чисельні методи математичного моделювання та їх паралельні варіанти; за-

стосування методів багатокритеріальної оптимізації з функціональними і параметрич-

ними обмеженнями. Сучасні інтелектуальні методи синтезу проектних рішень. 

 Інструментальні засоби для розробки інтелектуальних систем. Засоби моделювання 

розподілених систем оброблення даних. Мови  програмування інтелектуальних систем. 

 Багатомодальний (multimodal) інтерфейс користувача з комп’ютером та інші. 

 Прикладні інтелектуальні системи. Створення розподілених прикладних складних си-

стем  для різних предметних галузей з використанням парадигм інтелектуального про-

грамування. 

Поява такої спеціальності відповідає завданню  сприяння розвитку науки і технологій  

відповідно до нових викликів і пріоритетів міжнародної науки,  удосконалення наукового і 

технічного управління даними і їх використання, що поставлене перед світовою спільнотою 

міжнародною організацією CODATA (Committee on Data for Science and Technologу)  і її  

Міжнародною Академією даних ( IDA – International Data  Academy), які координуються 

Міжнародним комітетом з науки ООН (International Council for Science).  

За кордоном для аналогічних цілей недавно в ряді провідних вузів була введена нова 

магістерська спеціальність «Інженерія даних і знань» (Data & Knowledge Engineering), 

оскільки необхідність у швидкому доступі до потрібної інформації стала важливою умовою 

для успішної участі в наукових, економічних, культурних та соціальних процесах як на ро-

боті  в контакті з державними установами, так і вдома, в магазинах і банках, в школах, 

університетах тощо. Інформацією, як правило, вважаються будь-які структуровані дані, які 

мають контекстне значення. Що в такому разі являють собою знання? Знання – це короткий 

виклад інформації, що вбирає воєдино структуровані дані і підсумовує на високому рівні ми-

нулий досвід. Знання відображають загальну, стабільну та довгострокову інформацію в 

якійсь області, в той час як дані виражають конкретну, змінювану  та короткочасну інфор-

мацію. Звичайно, інформація , що споживається, включає в себе і дані, і знання. Разом вони 

складають ядро інтелектуальних систем.  Інженерія знань займається основними проблемами  
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створення інтелектуальних вирішувачів задач і є важливою складовою системного проекту-

вання.  

Програма «Системне проектування» пропонує студентам унікальне поєднання курсів 

комп’ютерних наук, прикладної математики і штучного інтелекту. З точки зору комп’ютер-

них  наук акцент робиться на програмному забезпеченні, програмуванні, алгоритмізації та 

логіці, а не на апаратній складовій. Курси з прикладної математики розроблені так, щоб сту-

денти могли  швидко на практиці ознайомитесь з важливими поняттями, методами і прийо-

мами.  Штучний інтелект дозволяє їм робити різні висновки в залежності від  доступних 

знань. Системне проектування готує магістрів  до успішної професійної кар’єри в сучасному 

суспільстві, в якому інформація і знання – це центральні чинники. Світова спільнота вчених, 

базуючись на даних і знаннях, розроблює заходи і нові технології протистояння  викликам 

людству на початку 21-го століття, які пов’язані з загрозами нестачі енергетичних носіїв і 

питної води, забруднення середовища і зміною клімату, поширенням хвороб, дисбалансом 

між зростанням населення Землі і спроможністю виготовлення достатньої кількості їжі, з 

глобальним інформаційним «бумом», коли обсяги даних, що оброблюються на комп’ютерах, 

досягли розмірів  петабайтів. Перед фахівцями спеціальності  «Системне проектування»  

відкривається широкий спектр можливостей застосування своїх знань і умінь  в суспільстві:  

науці, ІКТ, медицині, біології, економіці, управлінні бізнесом та багатьох інших галузях. Пе-

релік базових і вибіркових дисциплін цієї спеціальності наведений у табл.1. 

Таблиця 1 

Перелік дисциплін спеціальності 8.06010301 «Системне проектування»   

Дисципліна Обсяг Семестр 

Пошук і попередня підготовка даних 3.5 9 

Розподілені середовища високопродуктивних паралельних 

обчислень  

3.5 9 

Інтелектуальна обробка даних в розподілених  інформацій-

них середовищах 

3.5 9 

Функціональне та логічне програмування 2.5 9 

Знаходження знань в базах даних 3.0 9 

Семантичні Веб- та Грід- сервіси  3.0 9 

Системи з самоорганізацією 2.5 9 

Географічні інформаційні системи (вибіркова) 2.0 9 

Системи мультимедіа (вибіркова) 2.0 9 

Розподілені системи прийняття рішень і логічних висновків 3.0 10 

Комп'ютерний зір і 3D моделювання  3.0 10 

Мультиагентні системи 2.5 10 

Експертні системи на базі нечіткої логіки і нейронних ме-

реж 

3.0 10 

Розпізнавання образів 3.0 10 

Багатомодальний інтерфейс користувача 2.5 10 

Методи багатокритеріальної і мінімаксної оптимізації 2.5  

Комп’ютерні  ігри (вибіркова) 2.0 10 

Вбудовані системи  (вибіркова)          2.0 10 

Засоби моделювання розподілених систем обробки даних 3.0 11 

Захист знань (протидія  атакам) 2.0 11 

Інформаційні технології для бізнесу 2.0 11 

         Біоінформатика (вибіркова) 1.5 11 

         Проектний менеджмент (вибіркова) 1.5 11 

Магістерський проект  12 

Підготовка фахівців з «Системного проектування»  в НТУУ «КПІ» розпочата з 2010 року.  
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НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ В СИСТЕМЕ ГОМЕОПАТ 

А.И. Провотар., О.А.Провотар 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 

Разработкой математических методов решения медицинских задач диагностики  уче-

ные занимаются уже много лет. Эффективность подобных математических методов можно 

проследить по ряду медицинских диагностических систем, которые были разработаны в пос-

леднее время [1]. Общей чертой подобных систем является зависимость от конкретных ме-

тодов обработки групповых данных, а также особенностей медицинской информации. 

Удобным инструментом для представления информационных моделей в диагностиче-

ских системах являются нечеткие множества [2,3,5].  

Постановка задачи. Для решения задачи диагностирования в системе ГОМЕОПАТ [4] 

используется нейронная сеть (НС) следующей архитектуры. 

 

Обучение нейронной сети проходят на ограниченном количестве примеров, затем  ей 

позволяют самостоятельно генерировать поведение в других ситуациях. Способность гене-

рировать правильную реакцию на различные симптомы, не входящие в набор обучающих, 

является ключевым фактором  при создании НС. 

Сеть работает в двух режимах: в режиме обучения и в режиме распознавания. В режи-

ме обучения производится в формировании так называемых логических цепочек. В режиме 

распознавания НС по конкретным входным сигналам с высокой степенью достоверности 

определяет, какие действия предпринять. 

Построенная нейронная сеть достаточно точно определяет диагноз пациента по пред-

ставленной симптоматике. Однако такая сеть не рассчитана на работу с нечеткой информа-

цией, с помощью которой в большинстве случаев можно описать реальную картину симпто-

матики. Поэтому, в статье предлагаются и исследуются нечеткие модели диагностики, опре-

деляющие нечеткий логический вывод, а также соответствующие нейронные сети для его 

реализации.      

Нечеткие спецификации логического вывода. Под нечеткой спецификацией логиче-

ского вывода (алгоритмом) понимают упорядоченное множество нечетких инструкций, ко-

торые при выполнении дают приближенное (нечеткое) решение проблемы.  

Пусть x и y - входная и выходная лингвистические переменные [2,3]; A и B - некоторые 

нечеткие множества, задающие значения элементов терм-множеств переменных x и y, соот-

ветственно. Простейшим нечетким алгоритмом может быть такая конструкция: 

вход (x); 

если x есть A, то y есть B; 

выход (y). 

Инструкция “если x есть A, то y есть B“ интерпретируется как нечеткая импликация A 

→ B и, следовательно, задается нечетким отношением на декартовом произведении областей 
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определения (четких множествах) X входной переменной и Y выходной переменной. Выход-

ное значение алгоритма определяется с помощью композиционного правила. А именно, если 

на вход подается нечеткое множество А, то на выходе получаем нечеткое множество В, ко-

торое определяется по формуле 

B(y) = 
Xx

max min (A(x), min{A(x), B(y)}), y Y. 

Более сложный нечеткий алгоритм образует конструкция вида: 

вход (x);   

если x есть A1, то y есть B1; 

если x есть A2, то y есть B2; 

. . . 

если x есть Am, то y есть Bm; 

выход (y), 

где Ai и Bi – нечеткие множества. 

Существует два основных способа определения выхода B. В обоих используется так 

называемое понятие агрегации правил, т.е. учет сумарного эффекта от работы всех правил. 

Оператор агрегации Agg действует как s-норма [2], но разрешается использование произ-

вольной t-нормы.  

Первый способ определения выхода состоит в предварительной агрегации нечетких от-

ношений R = Agg(R1, R2, ..., Rm). Результат B при заданном входе A определяется при помо-

щи композиционного правила: B = A ◦ R. Если оператор агрегации есть операцией нахожде-

ния максимума, то B определяется по формуле 

B = A ◦
m

i 1
 Ri. 

Второй способ состоит в определении выходов для каждого правила при помощи ис-

пользования композиции  
iB  = A ◦ Ri, i = 1, …, m. Дальше осуществляется агрегация полу-

ченных выходов по правилу B = Agg( 
1B , 

2B , …, 
mB ), т.е. 

B = 
m

i 1
 (A ◦ Ri) . 

Утверждение. При использовании max−min композиций совместно с операцией мак-

симума в роли оператора агрегации результаты, полученные обоими механизмами логиче-

ского вывода, будут эквивалентными, т.е. справедливо соотношение 

A ◦ 
m

i 1
 Ri  =  

m

i 1
 (A ◦ Ri) . 

Более интересной представляется ситуация, когда алгоритм имеет не один, а несколько 

входов: 

вход (x1, x2, …, xn);  

если x1 есть A11  x2 есть A12   …  xn есть A1n  то y есть B1; 

если x1 есть A21  x2 есть A22   …  xn есть A2n  то y есть B2; 

. . . 

если x1 есть Am1  x2 есть Am2   …  xn есть Amn  то y есть Bm; 

выход (y), 

где xj, j = 1,…, n - входные лингвистические переменные, y – выходная лингвистическая пе-

ременная; Aij и Bi - нечеткие множества. Логическая связка “” интерпретируется как t-норма 

нечетких множеств. В отличии от случая с одной входной переменной, представление имп-

ликации в виде отношения в алгоритмах со многими входными параметрами невозможно. В  

связи с этим используется другая процедура нахождения выхода, которая использует так 

называемые уровни истинности правил типа если x1 есть Ai1  x2 есть Ai2 …  xn есть Ain  

то y есть Bi. 
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В случае двух входов x1 і x2 процедура выполнения алгоритма будет состоять из следу-

ющих шагов: 

1. Для каждого правила R, i = 1, …, m вычисляем уровень истинности правила 









  ))()((max)),()((maxmin 2222

2

1111

1

xAxAxAxA
ii

XX
i ; 

2. Для каждого правила вычисляем индивидуальные выходи 

iB (y) = min (αi,Bi(y)) ; 

3. Вычисляем агрегатный выход 

B(y) = max ( 
1B , 

2B , …, 
mB ). 

Эта процедура называется max−min процедурой или процедурой логического вывода 

Мамдани (импликация интерпретируется как операция минимум, агрегация выходов правил 

– как операция максимум). 

Утверждение. При использовании max−min композиций и логического вывода Мам-

дани результаты будут эквивалентными, т.е. справедливо соотношение 

B(y) = 
Xx

max (A(x)  (R(x,y)) = 
m

i 1
max


(i  Bi(y)). 

Нечеткие спецификации логического вывода в системе Гомеопат.  Рассмотрим 

пример построения нечетких спецификаций для диагностирования пациента в системе Го-

меопат. Пусть X1 = {5, 10, 15, 20}, X2 = {5, 10, 15, 20}, X3 = {35, 36, 37, 38, 39, 40} – про-

странства для определения значений элементов терм-множеств “Кашель” = {“слабый”, “уме-

ренный”, “сильный”}, ”Насморк” = {“слабый”, “умеренный”, “сильный”}и “Температура” = 

{“нормальная”, “повышенная”, “высокая”, “очень высокая”}, соответственно. Определим 

элементы этих терм-множеств следующим образом: 

“Кашель”:    “слабый”         = 1/5 + 0.5/10; 

                   “умеренный”   = 0.5/5 + 0.7/10 + 1/15; 

            “сильный”       =  0.5/10 + 0.7/15 + 1/20. 

”Насморк”:   “слабый”         = 1/5 + 0.5/10; 

                    “умеренный”   = 0.5/10 + 1/15; 

             “сильный”       = 0.7/15 + 1/20. 

“Температура”:  “нормальная”   = 0.5/35 + 0.8/36 + 0.9/37 + 0.5/38; 

“повышенная” = 0.5/37 + 1/38; 

“высокая”        = 0.5/38 + 1/39; 

“очень высокая”  = 0.8/39 + 1/40. 

Пусть Y = {6, 12, 24, 30, 48, 96} – пространство для определения значений элементов терм-

множества ”Антигриппин” = {“низкое”, “среднее”, “высокое”}. При этом      

”Антигриппин”:  “низкое”  =  1/6 + 0.5/12; 

      “среднее”  = 1/24 + 1/30; 

“высокое”  = 0.8/48 + 1/96. 

Тогда зависимость разведения препарата от симптомов пациента может быть описана 

следующей системой спецификаций: 

вход (x1, x2, x3 );  

если x1 есть “слабый”  x2 есть “слабый”  x3 есть “повышенная” то y   

  есть “низкое”;      

если x1 есть “слабый”  x2 есть “умеренный”  x3 есть“ высокая” то y  

 есть “среднее”;  

если x1 есть “слабый”  x2 есть “умеренный”  x3 есть“ очень высокая”  

то y есть “высокое”;  

выход (y), 
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где x1, x2, x3 – входные лингвистические переменные, принимающие значения из терм-

множеств “Кашель”, ”Насморк” и “Температура”, соответственно, y – выходная лингвисти-

ческая переменная. Если на вход x1 этого алгоритма подать величину 
1A  = 1/5 + 0.7/10, на 

вход x2  - величину 
2A  = 1/5 + 0.5/10, на вход x3  - величину 

3A  = 1/36 + 0.9/37, то в соответ-

ствии с процедурой выполнения этого алгоритма получим: 

1. Уровень истинности первого правила 

1 = min[max (1  1, 0.7  0.5), max (1  1, 0.5  0.5), max (1  0, 0.9  0.5)] = 

min [max (1, 0.5), max (1, 0.5), max (0, 0.5)] = min (1, 1, 0.5) = 0.5. 

2. Уровень истинности второго правила 

2 = min[max (1  1, 0.7  0.5), max (0.5  0.5), max (1  0, 0.9  0)] = 

min [max (1, 0.5), max (0.5, 0.5), max (0, 0)] = min (1, 0.5, 0) = 0. 

3. Уровень истинности третьего правила 

3 = min[max (1  1, 0.7  0.5), max (0.5  0.5), max (1  0, 0.9  0)] = 

min [max (1, 0.5), max (0.5, 0.5), max (0, 0)] = min (1, 0.5, 0) = 0. 

Вычисляем индивидуальные выходы Bi каждого правила: 

1B  = min (0.5, 1)/6 + min (0.5, 05)/12 = 0.5/6 + 0.5/12; 

2B  = 0,   

3B  = 0. 

Агрегация индивидуальных выходов приводит к следующему выходу алгоритма: 

B = 0.5/6 + 0.5/12. 

При дефазификации полученного нечеткого множества B получим: 

y* = (0.5  6 + 0.5  12)/(0.5 + 0.5) = 9. 

Этот результат может быть интерпретирован как ”Антигриппин” девятого разведения.  

Выводы. Таким образом, процесс диагностирования в системе обеспечивается как в 

случае четкой, так и нечеткой симптоматики. При этом, основываясь на фундаментальном 

результате Фунахаши о том, что с помощью нечетких систем можно аппроксимировать с 

любой заданной точностью любую непрерывную на компакте функцию, появляется возмож-

ность использования нечетких спецификаций для решения задач четкой диагностики. От-

крытым остается вопрос об эффективности такого использования.           
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М-ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

О.Г. Руденко, А.А. Бессонов 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

Широкое использование искусственных нейронных сетей (ИНС) для решения задач, 

связанных с обработкой информации (управления, идентификация, прогнозирование, фильт-

рация, обработка изображений и т.д.), обусловлено их хорошими аппроксимирующими 

свойствами, так как доказано, что ИНС с одним скрытым слоем может сколь угодно точно 

аппроксимировать любую нелинейную функцию. Важным является тот факт, что решение 

задачи может успешно происходить при отсутствии априорной информации о свойствах ис-

следуемого объекта и действующих на него помех. При этом, однако, статистические свойс-

тва помехи оказывают существенное влияние на качество и длительность процесса обучения 

сети. 

Большинство существующих в настоящее время методов обучения основано на исполь-

зовании жестких и трудно проверяемых условий, связанных с гипотезой нормальности зако-

на распределения помех и обосновываемых ссылками на центральную предельную теорему. 

Однако данное предположение, как правило, неверно в реальных условиях, так как ап-

риорная информация о распределении помех обычно недоступна или помеха является засо-

ренной негауссовским шумом, из-за чего некоторые измерения удалены на относительно бо-

льшое расстояние от основного объема данных и образуют так называемые «хвосты». Не-

устойчивость оценки МНК при наличии таких помех послужила основанием для развития 

альтернативного, робастного оценивания в статистике, целью которого и явилось исключе-

ние влияния больших ошибок.  

Среди основных типов робастных оценок, M-, L-, и R-оценок, являющихся соответст-

венно оценками максимального правдоподобия, линейными комбинациями порядковых ста-

тистик и оценками, получаемыми в ранговых критериях, в задачах обучения наиболее часто 

используется предложенная Хьюбером М-оценка [1]. 

Если информация о принадлежности помехи   некоторому определенному классу рас-

пределений известна, то путем минимизации оптимального критерия, представляющего со-

бой взятый с обратным знаком логарифм функции распределения помехи, может быть полу-

чена оценка максимального правдоподобия (М-оценка). Если же такой информации нет, то 

для оценивания искомого вектора параметров   следует применить какой-либо неквадрати-

чный критерий, обеспечивающий робастность получаемой оценки.  

В основе робастных методов обучения лежат те или иные критерии, позволяющие «по-

давлять» нежелательные свойства выборок данных, используемых в алгоритмах. Естествен-

ной платой за надежность получаемых оценок является некоторая потеря эффективности по 

сравнению с оптимальными методами обучения при известных статистических характерис-

тиках обрабатываемых данных. Однако, если информация о виде плотностей распределения 

отсутствует, то робастные методы имеют несомненное преимущество, а говорить об их оп-

тимальности или неоптимальности нет никаких оснований.  

При М-оценивании в качестве критерия выбирается величина  
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раметр масштаба (в случае нормального распределения – СКО помехи). 

Если параметр S  известен, то обучение сводится к поиску оценки ̂ , определяемой как 

решение системы уравнений 
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где    
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 – функция влияния. 

При неизвестном S используется его некоторая помехоустойчивая оценка, например, 

MAD-оценка (Median of Absolute Deviations). Отметим, что от того, насколько удачно оценен 

параметр масштаба, зависит эффективность робастного обучения ИНС. 

Существует достаточно большое количество функционалов, обеспечивающих получе-

ние робастных М-оценок, однако наиболее распространенными являются комбинированные 

функционалы, предложенные Хьюбером [1] и Хемпелем [2] и состоящие из квадратичного, 

обеспечивающего оптимальность оценок для гауссовского распределения, и модульного, по-

зволяющего получить более робастную к распределениям с тяжелыми «хвостами» (выброса-

ми) оценку.  

В работе исследуются М-оценки параметров нейросетей при наличии помех измерений, 

описываемых моделью Тьюки-Хьюбера  

)()()1()( 21 kqkqk   ,     (3) 

где ),0()( 11 Nkq  , ),0()( 22 Nkq  , 
21   ; ]1,0[  – параметр, характеризующий сте-

пень засорения основного распределения. 

Предлагается рекуррентное оценивание дисперсий 2

1  и 2

2 , результаты которого ис-

пользуются как для нормирования выбранного функционала, так и в алгоритмах обучения 

сети. В качестве таковых в работе применяются алгоритмы Гаусса-Ньютона и Левенберга-

Марквардта [3-5]. 

Следует отметить, что нормирование квадратичного функционала существенно повы-

шает устойчивость процесса обучения, а получаемые при этом модификации алгоритмов Га-

усса-Ньютона и Левенберга-Марквардта оказываются весьма простыми. Показано, что при 

выборе минимизируемого функционала, отличного от квадратичного, следует учитывать вид 

его второй производной. Использование же в алгоритмах обучения вместо функции влияния 

весовой функции, представляющей собой произведение функции влияния на ошибку иден-

тификации, также обеспечивает устойчивость процесса идентификации независимо от выбо-

ра вида минимизируемого функционала. 

В докладе приведены результаты имитационного моделировани, свидетельствующие 

об эффективности применения рассматриваемых процедур обучения ИНС. 
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 Останніми роками в багатьох економіках здійснюються реформи податкових систем в 

напрямку вирівнювання їх структури. Головною передумовою переходу від прогресивної си-

стеми оподаткування до пропорційної системи із базовим звільненням від податкових зо-

бов’язань та фіксованим маргінальним рівнем податків є економічна ефективність. Реди-

стрибутивна схема пропорційної податкової системи із базовим звільненням від податкових 

зобов’язань може розглядатись як множина композитних трансферів, прогресивних в нижній 

та регресивних в верхній частині розподілу доходів. Головним мотивом таких реформ є те, 

що чистий прогресивний перерозподіл приводить до втрати ефективності.  

Одна із головних проблем при конструюванні податкових систем полягає в їх оціню-

ванні з точки зору перерозподільчих властивостей, закладених в ці системи. В [1, стор.90] 

зазначено, що одним із інструментів забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених 

верств населення та реалізації принципу соціальної справедливості є застосування неоподат-

ковуваного мінімуму доходів громадян. Економічним змістом цього має бути відповідність 

розміру неоподатковуваного мінімуму прожитковому мінімуму.  

Нехай x – сукупний доход платника податків; ( )t x – двічі диференційовна функція по-

даткових зобов’язань, 0 ( ) 1, 0 ( ) 1t x t x    . Середній рівень податків особи з доходом x  

позначимо ( ) ( ) /a x t x x , а граничний (маргінальний) податковий рівень 

( ) ( ) / ( )m x dt x dx t x  . Маргінальний рівень податків в строго прогресивній податковій сис-

темі повинен бути більшим середнього податкового рівня, ( ) ( ) 0m x a x x    і вони повинні 

бути зростаючими функціями доходів. Запровадження мінімального рівня доходів, який не 

оподатковується, дає можливість розрізняти пряму прогресивність, коли немає звільнення 

від оподаткування, від непрямої прогресивності, коли таке звільнення має місце. Пряма про-

гресивність означає зростання маргінального рівня податків: [ ( ) / ] / ( ) 0d dt x dx dx t x  . Не-

пряма прогресивність характеризується постійним маргінальним рівнем податків, ( ) 0t x  . 

За такої умови ефект прогресивності виникає лише за рахунок запровадження мінімального 

неоподатковуваного рівня доходу. Концепція непрямої прогресивності є основою лінійної 

податкової системи, яка визначена за допомогою: 

1) податкового зобов’язання вигляду 

   ( ), ,
( ) max ( );0

0, .
m x b x b

t x m x b
x b
 

  


     (1) 

де 0b   – рівень звільнення від податку, 0 1m   – постійний маргінальний податко-

вий рівень, 0x  ; 

2) середнього рівня податків 

 max ( );0( ) , ,( )
0, ,

mbm x bt x m x ba x xx x x b

      


   (1′) 

Нехай XG , X TG   та TC  – індекси Джині передподаткового і післяподаткового  доходу 

та індекс концентрації податків, ( )f x  – функція щільності сукупних доходів, ( )XL p , 

( )X TL p , та ( )TL p  – криві Лоренса для сукупних і чистих доходів та податкових зобов’язань, 

відповідно [2]. Тоді 
0

( ) ( ) ( )T x N t x f x dx



   – сукупні податкові надходження, N  – кількість 

платників податків. Середній податковий рівень (коефіцієнт податкового навантаження) ста-

новить 
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0

1
( ) ( ) / ( ) ( ) , ( ) 0e x T x X t x f x dx g x





   , 

де X N  – загальний передподатковий доход усіх платників податків. Криві Лоренса для 

передподаткових, післяподаткових доходів і податкових зобов’язань відповідно мають ви-

гляд: 

0

1
( ( )) ( )

x

XL p x zf z dz


  , 
0

1
( ( )) ( ) ( )

x

TL p x t z f z dz
e

  , 
0

1
( ( )) ( ) ( )

(1 )

x

X TL p x t z f z dz
e

 
  , 

де ( )p x  – частка осіб із доходами, не вищими x . Тоді різниця  ( ) ( )X TL p L p  може розгля-

датися як частка податкового навантаження, яка від найбідніших 100%p  осіб перекладена на 

(1 )100%p  багатших осіб за рахунок перерозподільчих властивостей прогресивної податко-

вої системи, а різниця  ( ) ( )X T XL p L p   – як частка сукупного післяподаткового доходу, яка 

передана від (1 )100%p  найбагатших осіб 100%p  найбіднішим особам в результаті прогре-

сивності податкової системи. Індекс Рейнольдса–Смоленськи [2] оцінює перерозподільчий 

вплив прогресивності на основі відстані між ( )X TL p  та ( )XL p : 

1

0

2 [ ( ) ( )]RS X T X X X TPR L p L p dp G C     , 

де X TC   – коефіцієнт концентрації доходів після оподаткування. Фехлер [4] при оцінюванні 

рівня перерозподілу запропонував використовувати відносні криві концентрації:   
1 1

0 0

2 [ ( )] 2 [ ( ) ( )] ( )P X T X T X XPR q C q dq L p L p dL p      =

1

0

2 [ ( ) ( )]X T X XL p L p L dp
 , 

де ( )X TC q  – крива концентрації розподілу доходів після оподаткування. Якщо при оподат-

куванні не порушуються принципи горизонтальної та вертикальної рівності (впорядкування 

доходів після сплати податків не змінюється), то 
X T X TC G  . При оцінюванні рівня пере-

розподілу прогресивної податкової системи може бути використаний індекс нерівності Аткі-

нсона A  [2;3]: 

                                   
, ,( )KF X X TPR A A    ,      (2) 

                                  
, , ,( ) ( ) / (1 )BD X X T XPR A A A      .    (3)           

Дві податкові системи, які зменшують значення індексу нерівності Аткінсона на одна-

кову величину будуть розглядатись індексом (2) як такі, що мають однаковий рівень прогре-

сивності. Проте, індекс (3), запропонований Блеккорбі та Дональдсоном [3], буде вказувати 

на вищий рівень перерозподілу у випадку більшої нерівності передподаткового розподілу.   

Для подальшого висвітлення перерозподільчої компоненти прогресивної податкової 

системи розглянемо наступну ситуацію. Припустимо, що значення нерівності розподілу до-

ходів, виміряне за  індексом Джині, XG , змінилось на X TG   не за рахунок прогресивної пода-

ткової системи, а за рахунок прямого перерозподілу, тобто середні доходи, X , не змінились. 

У такому випадку середня очікувана різниця змінилась із 2 X XG  на 2 X X TG  . Тоді 

2 ( )ABS X X X TPR N G G    – частка  сукупного доходу суспільства, яку необхідно перерозпо-

ділити на користь бідніших платників податків, щоб досягти значення індексу Джині X TG  .  

/E ABSPR PR N  = 2 ( )X X X TG G   визначає частку середнього доходу, яку (в середньому) 

кожна особа із доходом вищим медіани повинна передати особам із доходом нижчим медіа-

ни без зміни доходних рангів для того, щоб нерівність передподаткового розподілу доходів 

після оподаткування досягла значення X TG  . Тоді відносне середнє значення 

/ 2( )REL E X X X TPR PR G G     може використовуватись як індекс перерозподілу податкової 
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системи. Якщо податкова система регресивна, 0X X TG G   , це еквівалентно вилученню ві-

дповідної частки сукупних доходів у осіб із доходами меншими медіани на користь осіб із 

вищими доходами.  

Зв’язок між відхиленням від пропорційності податкової системи та впливом перерозпо-

ділу отримуємо із наступної властивості кривої Лоренса: 

( ) ( ) (1 ) ( )X T X TL p eL p e L p   ,     (4) 

де /e T X . Отже, крива Лоренса розподілу доходів до сплати податків є зваженим середнім 

значенням кривих Лоренса для податкових зобов’язань та для розподілу післяподаткових до-

ходів. Із (4) отримуємо наслідок: передподатковий розподіл після сплати податків буде 

більш рівно розподілений, тобто, ( ) ( ), (0,1)X T XL p L p p    , тоді і тільки тоді, коли пода-

ткові зобов’язання розподілені більш нерівно, ніж передподаткові доходи, 

( ) ( ), (0,1)T XL p L p p   . Отже, перерозподільча компонента прогресивної податкової сис-

теми зменшує нерівність. Це основна характеристика прогресивності податкової системи, 

оскільки може бути доведено, що  

( ) ( ) ( ), (0,1) [ ( ) / ] 0 ( )X T X TL p L p L p p d t x x dt F x        , 

де ( )F x  – функція розподілу доходів. Для пропорційної податкової системи без базового зві-

льнення від оподаткування маємо:  ( ) ( ) ( )X T X TL p L p L p   . 

Із співвідношення (4) можемо отримати зв’язок між перерозподілом та диспропорційні-

стю. Дійсно, записуємо (4) у вигляді: 

( ) (1 ) ( )X XL p e L p   ( ) (1 ) ( )T X TeL p e L p  (1 ) ( )Xe L p    

( ) ( ) (1 ) ( ) (1 ) ( )X T X T XeL p eL p e L p e L p     . 

Отже  

( ) ( ) ( ( ) ( ))
1

X T X X T

e
L p L p L p L p

e
   


    (5) 

або в термінах індексу Джині 

( )
1

X X T T X

e
G G G G

e
  


. 

Ліва частина (5) оцінює перерозподільчий вплив податкової системи на добробут пер-

ших (найбідніших) 100%p  осіб. Права частина є відхиленням податкової системи від пропо-

рційності, зваженим податковим навантаженням:  

/ (1 ) ( ) / ( ) 1 / ( )e e äî õî ä áðóò ò î äî õî ä í åò ò î T X T       . 

За відсутності переранжування (тобто, за умови дотримання принципу горизонтальної 

рівності), індекси перерозподілу та диспропорційності співпадають при 0.5e  .  

Розглянемо нейтральну за надходженнями реформу податкової системи, в якій маргі-

нальний податковий рівень 1m  та рівень звільнення від податкових зобов’язань 1b  заміня-

ються на 2m  та 2b , відповідно. Зростання маргінального рівня податків за умови фіксованих 

податкових надходжень означає підвищення рівня звільнення від податкових зобов’язань: 

2 1 2 1m m b b   .  Якщо функції податкових зобов’язань перетинаються один раз, причому 

нова функція перетинає стару знизу, то крива Лоренса нового післяподаткового розподілу 

буде домінувати криву Лоренса післяподаткового розподілу старої податкової системи. Усі 

особи із доходами нижчими точки перетину двох функцій, 
*x , за умови  2 2 2( , , )t x m b  мають 

вищі доходи-нетто, ніж за умови 1 1 1( , , )t x m b . В усіх осіб із доходами вищими 
*x  доходи-

нетто зменшились. Отже, перехід від 1 1 1( , , )t x m b  до 2 2 2( , , )t x m b  означає перерозподіл доходів 

на користь бідних. У цьому випадку має місце міжгруповий прогресивний трансфер, що при-

водить до зростання відносних середніх доходів біднішої групи. Загальна та міжгрупова не-

рівність зменшуються, тому міжгрупова поляризація також зменшується. Таким чином, для 

довільної податкової системи існують лінійні податкові системи із достатньо низькими рів-



Пленарні доповіді  СІ – 2011  

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 51 

нями податків та рівнем звільнення від оподаткування, які домінуються існуючою системою. 

І, навпаки, існує лінійна податкова система із достатньо високими рівнями податків та рів-

нем звільнення від оподаткування, яка домінує за Лоренсом існуючу. 

Таким чином, ми можемо сформулювати наступне твердження. 

Твердження 1. Нехай для довільної лінійної податкової системи ( , , )t x m b  шляхом збі-

льшення маргінального податкового рівня t  та відповідного рівня звільнення від податкових 

зобов’язань b за умови фіксованого об’єму податкових надходжень отримується лінійна по-

даткова система 1 1 1( , , )t x m b . Тоді застосування 1 1 1( , , )t x m b  дає розподіл післяподаткових 

доходів, який домінує за Лоренсом розподіл, отриманий за допомогою ( , , )t x m b , а тому має 

меншу нерівність за будь-яким індексом нерівності. Крім того, оскільки така трансформа-

ція податкової системи означає чистий міжгруповий прогресивний трансфер, новий після-

податковий розподіл доходів має нижчий рівень поляризації.    

Вище розглянуто перерозподільчі властивості податкових систем. Доцільно також роз-

глянути методи оцінювання цих систем з точки зору закладених в них редистрибутивних 

властивостей відносно можливого еталонного перерозподілу. У такому випадку ефектив-

ність діючої системи порівнюється із системою, яка може бути отримана за умови оптималь-

ності податкової системи, яку, при фіксованому об’ємі податкових надходжень, необхідно 

ідентифікувати. Така оптимальна система, за відсутності дестимулюючих впливів,  після 

оподаткування повинна приводити до розподілу чистих доходів, який максимізує функцію 

соціального добробуту. Тоді, за визначеними критеріями, можна оцінити міру відхилення 

діючої податкової системи від запропонованого еталону. Припускаючи, що при фіксованих 

сукупних доходах в суспільстві усі податкові системи породжують однакову величину пода-

ткових надходжень, природно виникає задача: при заданих бюджетних обмеженнях, оптима-

льно розподілити податкові навантаження з метою максимізації соціального добробуту, ви-

значеного у відповідності із заданим критерієм (мінімізація нерівності, бідності, адміністра-

тивних витрат на обслуговування різних програм, втрат ефективності тощо). Задовольняючи 

лише наведеним вище обмеженням, множина таких систем є достатньо загальною і може бу-

ти використана як засіб дослідження добробуту в суспільстві. Застосування будь-якої подат-

кової системи приводить до трансформації кривої Лоренса, зміни значень індексу Джині та 

індексів соціального добробуту. Тому податкові системи мають конкретні математичні влас-

тивості, дослідження яких дає потужні аналітичні засоби для аналізу реально функціонуючих 

систем. Можуть бути встановлені екстремальні криві Лоренса та значення індексів нерівнос-

ті. Різні податкові системи по різному впливають на рівень добробуту різних соціальних 

груп. Відповідні криві Лоренса можуть перетинатись. Проте, для довільної податкової сис-

теми існує оптимальна система, яка домінує за Лоренсом усі інші, а індекс Джині якої є мі-

німальним. Важливою особливістю є те, що різні, в тому числі граничні, значення індексів 

нерівності та добробуту можуть бути досягнуті шляхом реформування податкової системи, 

яка дає однакову величину податкових надходжень. На основі розглянутих методів можуть 

бути розроблені методики оцінювання ефективності  функціонування реальної податкової 

системи. На жаль, цей напрям економіко-математичних досліджень не привернув увагу віт-

чизняних дослідників, а тому розробка відповідних інституціональних інструментів базуєть-

ся на принципах доцільності та оцінюванні сценарних варіантів.  
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ И НАПРАВЛЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

В.Е. Снитюк 

Черкасский государственный технологический университет 

 

В природе все разумно. Базируясь на этом тезисе, в последние семьдесят лет внимание 

многих исследователей сосредоточено на изучении механизмов функционирования природы 

и их адаптации к решению задач оптимизации среды обитания человека и процессов, в ней 

происходящих. Три направления лежат в основе такой парадигмы, названной Лотфи Заде 

Soft Computing [1]: теория нечетких множеств − для исчисления субъективных суждений [2], 

искусственнее нейронные сети − для идентификации зависимостей [3], эволюционное моде-

лирование − для решения оптимизационных задач [4]. Области их применения пересекаются, 

они часто используются композиционно и заметим, что ими не исчерпывается все многооб-

разие биоинспирированных технологий, которых насчитывается еще несколько десятков.    

В докладе детально рассмотрены эволюционные стратегии, лежащие в основе направ-

ленной оптимизации. Их история началась в 1963 году, когда встретились два студента Тех-

нического университета в Берлине и начали вместе проводить эксперименты с использова-

нием аэродинамической трубы [1,2]. У них возникла идея использовать единую технологию 

для определения оптимальной формы тел. Однако попытки применить традиционные техни-

ки, такие, как покоординатная или градиентная оптимизация, к успеху не привели. И тогда 

студент Инго Рехенберг, ныне профессор бионики и эволюционного инжиниринга предло-

жил идею использования случайных изменений значений параметров подобно природным 

мутациям. Так родилась эволюционная стратегия. Второй студент, Ханс-Пауль Швефель, 

тестировал эффективность нового метода с помощью компьютера Цузе Z23, а третий сту-

дент, Петер Бинер, занимался разработкой автоматического экспериментатора, который ра-

ботал по простым правилам мутации и селекции. В дальнейшем все они защитили доктор-

ские диссертации, а эволюционные стратегии получили дальнейшее развитие и интерес к 

ним не уменьшается. Этот факт подтверждается, в том числе, и постоянным наличием на 

конференциях соответствующего направления, а также использованием идей эволюционных 

стратегий на современных компьютерах с параллельной архитектурой. 

В своих работах И. Рехенберг прослеживает эволюцию жизни на Земле, начиная от по-

явления сгустков слизи, рыб в океане и заканчивая фактом размышления «вершины» эволю-

ции об ее начале. Применяя эволюционные идеи к созданию высокоэффективных техниче-

ских систем, он утверждает, что последние должны самовоспроизводиться с незначительны-

ми издержками при известной частоте ошибок и иметь качество (пригодность), которое про-

сто измерить. В докладе буде проиллюстрирован пример определения оптимальной формы 

крыла самолета с использованием эволюционной стратегии, обоснована эффективность 

формы крыла коршуна с растопыренными перьями.     

Существует несколько эволюционных стратегий (ЭС). Первая из них, (1+1)-ЭС, приме-

нялась авторами [1,2] для определения оптимальной формы крыла самолета. Вторая – (1,  ) 

–ЭС использовалась при расчете оптимальной формы тела вращения. Третья – ( ,  )-ЭС ле-

жала в основе определения оптимальной формы трубы для течения горячей жидкости. И 

четвертая, ( ,   )-ЭС, лежала в основе доказательства оптимальности формы крыла коршу-

на. Заметим, что  – это количество потенциальных решений, называемых родителями, а  – 

количество потенциальных решений потомков.   

В 1996 году Станислав Лем писал о том, что человечество накопило информации 10 в 

15 степени бит, к 2000 году предполагалось ее удвоение. Три пятых этой информации он 

называл шумом, одна пятая – полезная информация, но преходящая и только еще одна пятая 

– это действительно необходимая информация, которую полезно запомнить. Принцип «од-

ной пятой успеха» является одним из основных в эволюционных стратегиях.  

С помощью ЭС решаются оптимизационные задачи. Кратко суть ЭС заключается в сле-

дующем: в области определения функции ( )f x  генерируются равномерно распределенные 
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потенциальные решения ,g

Ðx где g – номер популяции решений. Далее для простейшей (1+1)-

ЭС находят решения-потомки: g g g

Ï Ðx x z  , где  интерпретируем как шаг, gz – нормально 

распределенное число. Тогда следующая популяция решений формируется по правилу 

1 , ( ) ( ),

, .

g g g

g Ï Ï Ð

Ð g

Ð

x åñëè f x f x
x

x â ï ðî ò èâí î ì ñëó÷àå


 

 


 

Аналогичные соображения имеют место и для многомерных зависимостей, и других ЭС. 

В докладе также рассмотрен разработанный метод оптимизации сложных зависимостей 

(EvoMax), в основе которого лежит композиция методов Soft Computing и метода анализа 

иерархий Т. Саати. Соображения, определяющие его актуальность, заключаются в том, что 

исследователь играет пассивную роль в процессе поиска оптимального решения, из-за чего 

выполняется множество неверных шагов и увеличивается время выполнения алгоритма. Мы 

предлагаем «ввести» исследователя в процесс решения и использовать его субъективные со-

ображения для поиска оптимального решения.  

Основные шаги процесса поиска решения заключаются в следующем. Генерируем 

начальную популяцию потенциальных решений. Находим соответствующие значения опти-

мизируемой функции. Используя метод анализа иерархий Саати, выполняем попарные срав-

нения потенциальных решений, исходя из значений оптимизируемой функции. Полученные 

результаты дают возможность построить функцию принадлежности для таких решений, зна-

чения которой указывают на меру их оптимальности. В зависимости от этих значений произ-

водится отсев неперспективных решений, а перспективные решения получают возможность 

«производства» потенциальных решений – потомков. Количество потомков у каждого «ро-

дительского» решения пропорционально значению функции принадлежности. Для миними-

зации вероятности зацикливания в локальном оптимуме используется генерация дополни-

тельных потенциальных решений. Предложенная процедура циклично повторяется до тех 

пор, пока не выполнится условие остановки. Такие условия обсуждаются в докладе. Заме-

тим, что метод показал результаты, значительно превышающие результаты методов, принад-

лежащих к классу эволюционных, в частности, генетических алгоритмов и эволюционной 

стратегии.           

 Реализацию метода сопровождает ряд проблем и задач. В частности, определение за-

кона изменения шага  , так как от его величины зависит скорость сходимости и точность 

определения оптимального решения. Нетривиальной задачей является определение значения 

среднеквадратического отклонения  и его динамики в процессе поиска решения. Параметр 

  используется при генерации потенциальных решений – потомков и определяет «ширину» 

области генерации. Его значение непосредственно влияет на глубину исследования окрест-

ности возможного оптимума.    

К преимуществам метода можно отнести отсутствие бинарного кодирования потенци-

альных решений подобно генетическим алгоритмам, а также отсутствие априорного влияния 

заданной точности на формирование потенциальных решений, за счет чего увеличивается 

скорость сходимости и точность результата. Уменьшение количества неверных шагов также 

указывает на преимущество EvoMax по сравнению с эволюционными стратегиями. 
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ОПЕРАТИВНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО 

ЯДРА АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

Б.Е. Федунов 
ФГУП ГосНИИАС, Москва, Россия 

 

В настоящее время осознано, что совершенствование «аппаратной составляющей» раз-

рабатываемых антропоцентрических объектов (Антр/объект) недостаточно для желаемого 

резкого повышения эффективности их использования. Достичь этого возможно путем 

направления усилий конструкторов и ученых на совершенствование интеллектуальной со-

ставляющей «системообразующего ядра» бортового комплекса Антр/объекта  совокупности 

алгоритмов бортовых цифровых вычислительных машин (БЦВМ-алгоритмы) и алгоритмов 

деятельности экипажа, которая сейчас называется «бортовым интеллектом» и которая из 

набора разрозненных систем бортового оборудования создает функционально целостный 

комплекс, нацеленный на выполнение заданных задач сеансов функционирования. 

На современном Антр/объекте алгоритмическим обеспечением БЦВМ решаются зада-

чи обработки информации, управления, применения средств воздействия на внешнюю об-

становку. Задачи оперативного назначения текущей цели сеанса функционирования и выбо-

ра рационального способа (тактики) достижения этой цели (тактические задачи) решаются 

только экипажем. 

Результаты проведенных НИР, совершенствование бортовых вычислительных машин, 

измерительных и исполнительных устройств Антр/объектов дают возможность разработать и 

реализовать на их борту алгоритмы и системы нового типа, которые будут способны обеспе-

чивать решение упомянутых тактических задач. 

1. Антропоцентрические объекты и их модели для разработки бортового алгоритмиче-

ского и индикационного обеспечения 

Антропоцентрическим объектом (Антр/объектом) называется: 

 его оболочка и реализованная в ней совокупность его макросоставляющих (борт Ан-

тр/объекта) в составе: 

 бортовых измерительных устройств (иногда и бортовых комплексов измерительных 

устройств), получающих информацию о внешнем и внутри бортовом мире, 

 системообразующего ядра Антр/объекта, в котором (ядре) главенствующая роль при-

надлежит команде операторов (экипажу).  

 бортовых исполнительных устройств (бортовых комплексов исполнительных уст-

ройств), воздействующих на внешний и внутри бортовой мир. 

Макросоставляющие борта Антр/объекта. Бортовые измерительные устройства  полу-

чают физические сигналы о внешнем и внутри бортовом мире, выделяя из них полезную (для 

текущей задачи Антр/объекта) информацию (первичная и вторичная обработка информации 

через аналоговые и цифровые алгоритмы, реализованные в бортовых цифровых  вычислите-

льных машинах (БЦВМ) измерительных устройств) и передавая ее в бортовую цифровую 

вычислительную систему (БЦВС) и на информационно-управляющее поле (ИУП) кабины 

экипажа. На ИУП поступает также информация и рекомендации из БЦВС. 

Экипаж через алгоритмы деятельности экипажа (АДЭ), опираясь на информацию с 

ИУП, и/или алгоритмы, реализованные в БЦВМ-алгоритмах, входящих в БЦВС, решают те-

кущие задачи, и результат посылают (экипаж через ИУП) на бортовые исполнительные уст-

ройства, которые воздействуют на внешний и внутри бортовой мир. 

На информационной части ИУП представляется экипажу информация на кабинных ин-

дикаторах и приборах (информационные кадры) и в речевых сообщениях. 

Традиционные заботы конструкторов об уменьшении загрузки экипажа привели к раз 

работке бортовых интеллектуальных систем поддержки экипажа, состав и возможности ко-

торых обсуждаются ниже. 
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2. Концепция построения бортового алгоритмического и индикационного обеспечения 

антр/объекта и алгоритмов деятельности его экипажа 

Алгоритмическое и индикационное обеспечения (АиИО) включает в себя БЦВМ-

алгоритмы и АДЭ, которые поддерживаются информационно управляющем полем кабины 

экипажа и «Руководством экипажу по применению Антр/объекта». Современная концепция  

построения бортового АиИО Антр/объектов базируется на: 

А) иерархическом построение бортового АиИО, которое работает на трех глобальных 

уровнях управления [1]: 

 первый глобальный уровень управления (IГлУУ), обеспечивающий решение задач опе-

ративного целеполагания, 

 второй глобальный уровень управления (IIГлУУ), обеспечивающий выбор рациональ-

ного способа достижения оперативно назначенной цели, 

 третий глобальный уровень управления (IIIГлУУ), обеспечивающий реализацию назна-

ченного (выбранного) способа достижения цели. 

Задачи IГлУУ и IIГлУУ решаются в системообразующем ядре Антр/объекта его 

БЦВМ-алгоритмами и АДЭ. Структура и облик этих алгоритмов тесно привязаны к особен-

ностям предметной области и не могут быть конструктивно описаны без ориентировки на 

определенный класса Антр/объектов и глубокого знания как самого Антр/объекта, так и сфе-

ры его применения;  

Б) разбиение всего объема работ рассматриваемого класса Антр/объектов на конечное 

число сеансов функционирования с подготовкой к каждому конкретному сеансу (априорная 

информация) как самого Антр/объекта, так и его экипажа; 

В) постоянное (в течение выполняемого сеанса функционирования) согласование Аи-

ИО (выдаваемой экипажу информации и рекомендаций по решению текущей задачи) с акти-

визированной концептуальной моделью поведения каждого члена экипажа.  

Перенесем на все Антр/объекты классификацию по поколениям, сложившуюся для са-

молетов истребителей (самолеты 4-го поколения, самолеты 5-го поколения [2,3]). 

Антр/объекты 4-го поколения в части разработки бортового АиИО (и руководства эки-

пажу по применению Антр/объекта) были ориентированы на следующую модель объекта.  

В соответствии с техническим задание (ТЗ) на разработку Антр/объекта выделяется ряд 

возможных эпизодов, которые могут встречаться в любом из возможных сеансах функцио-

нирования. Назовем эту модель Антр/объекта моделью «Эпизод». Для каждого эпизода неза-

висимо разрабатываются его АиИО. Само понятие сеанса функционирования в такой модели 

отсутствует. Оно появляется только в руководстве по применению Антр/объекта, в котором 

экипажу «показывается, как собирать» такие эпизоды в семантическую сеть сеанса функцио-

нирования. Но уже даже на последних разработках Антр/объектов 4-го поколения обнаружи-

лась недостаточность модели «Эпизод» и возникла необходимость проектировать бортовое 

АиИО, используя новую модель антропоцентрического объекта, называемую «Генеральная 

задача – ГлУУ» (или модель «Этап»). 

3. Модель антропоцентрического объекта «этап»  для разработки                                     

его бортового алгоритмического и индикационного обеспечения 

Модель «Этап» имеет три составляющие, которые включают описания [1,4]: 

 иерархии управления в антропоцентрическом объекте (модель собственно Ан-

тр/объекта); 

 процесса функционирования Антр/объекта во внешней среде (модель процесса функ-

ционирования); 

 функционирования группы Антр/объектов. 

Модель собственно Антр/объекта (рис.1) описывает три оперативных глобальных уро-

вня управления (ГлУУ) 

 первый (IГлУУ) – назначение текущей цели выполняемого сеанса функционирования 

(уровень целеполагания),  
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 второй (IIГлУУ) – выбор рационального способа достижения оперативно назначенной 

цели, 

 третий (IIIГлУУ) – реализация выбранного способа. 

Задачи IГлУУ и IIГлУУ решаются в системообразующим ядре Антр/объекта. 

Модель процесса функционирования Антр/объекта (рис.1) содержит набор назначен-

ных (в техническом задание на разработку Антр/объекта) к алгоритмизации сеансов функци-

онирования (с описанием генеральной задачи каждого сеанса); представление каждого сеан-

са через дерево (семантическую сеть) типовых ситуаций (ТС) и представление каждой ТС в 

свою очередь через дерево (семантическую сеть) проблемных субситуаций (ПрС/С). Семан-

тические сети строятся по причинно следственному отношению. 

Множество ТС конечно и строится по всей совокупности заданных сеансов функцио-

нирования. 

Модель функционирования группы Антр/объектов. Для разработки бортового алгорит-

мического и индикационного обеспечения работы группы Антр/объектов принята трехуров-

невая функциональная иерархия группы: командир первого уровня управления в группе (КI), 

командир второго уровня управления в группе (КII), командир третьего уровня управления в 

группе (КIII). 

В группе действуют два информационных потока:поток управления сверху вниз (КI 

КII КIII) и поток текущей информации (поток оповещения) снизу вверх (КI КII КIII; 

КI КIII). 

Группа Антр/объектов перед сеансом функционирования готовится к выполнению од-

ной и той же генеральной задачи сеанса, получая на борт априорную информацию по предс-

тоящему сеансу. В процессе реализации сеанса численность группы может уменьшаться, но 

в оставшейся части оперативно сохраняется принятая перед сеансом функциональная иерар-

хия группы. На каждом этапе выполнения сеанса все Антр/объекты группы находятся в од-

ной и той же ТС.  

На современном уровне развития теории и практики создания бортового алгоритмичес-

кого и индикационного обеспечения решение всех задач IГлУУ доступно только экипажу. 

Инженеры проектировщики АиИО для обеспечения решения экипажем этих задач должны 

создать на ИУП легко воспринимаемую экипажем информационную модель внешней и вну-

три бортовой обстановки, обеспечивающую экипажу ситуационную осведомленность для 

назначения текущей адекватной ТС (см. модель «Этап»). Эта информационная модель реали-

зуется бортовыми БЦВМ-алгоритмами и предъявляется экипажу на ИУП кабины. 

 Задачи IIГлУУ могут решать создаваемые в настоящее время интеллектуальные систе-

мы класса бортовых оперативно советующих экспертных систем типовых ситуаций (БОСЭС 

ТС) сеансов функционирования Антр/объекта [5,6]. Вырабатываемые ими решения предъяв-

ляются на ИУП экипажу в качестве рекомендаций. Экипаж анализирует  и санкционирует их 

исполнение.  

Используя модель «Этап» проведем классификацию бортовых интеллектуальных сис-

тем.  

4. Бортовые интеллектуальные системы антропоцентрического объекта 

При разработке находящихся в эксплуатации Антр/объектов 4-го поколения в силу ря-

да причин не ставилась задача интеллектуализации борта: разработка бортовых интеллектуа-

льных систем (БИС). 

В то же время отличительной особенностью Антр/объектов 5-го поколения является 

наличие на их борту БИС-ов и, прежде всего БИС-ов системообразующего ядра Ан-

тр/объекта. 
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Рис. 1 –  Модель Антр/объекта «Этап» для проектирования АиИО 

В инженерной и прикладной научной практике принята следующая функциональная 

классификация бортовых интеллектуальных систем Антр/объектов.  

1) БИС ситуационной осведомленности экипажа, обеспечивающая ему адекватное пред-

ставление о внешней и внутри бортовой обстановке. Эти БИС представляют экипажу 

на ИУП когнитивную (в ряде случаев только интегрированную) информационную мо-

дель, позволяющую экипажу оперативно назначать текущую цель сеанса функциони-

рования в соответствии с выполняемой генеральной задачей сеанса, рангом Ан-

тр/объекта в группе и сложившейся обстановкой. БИС ситуационной осведомленности 

относятся к классу интеллектуальных информационных систем. 

2) БИС решения «тактических» задач [7-14], вырабатывающих рекомендации экипажу по 

способу достижения оперативно назначенной цели сеанса. БИС подобной ориентации 

относятся к классу бортовых оперативно советующих экспертных систем типовых си-

туаций (БОСЭС ТС)).  

3) БИС, обеспечивающие эффективную работу комплексов бортовой аппаратуры Ан-

тр/объекта и их составляющих. Эти БИС непосредственно не работают с экипажем. 

Структура их баз знаний (БЗ) определяется задачами и обликом соответствующих ком-

плексов бортовой аппаратуры Антр/объекта.  

Бортовая интеллектуальная система ситуационной осведомленности и бортовые интел-

лектуальные системы класса БОСЭС ТС являются вместе с соответствующими АДЭ интел-

лектуальной составляющей системообразующего ядра Антр/объекта.  

Для создания интеллектуальных систем системообразующего ядра Антр/объекта пот-

ребовался переход от разработки бортового алгоритмического и индикационного обеспече-

ния (АиИО) для отдельных эпизодов сеанса функционирования Антр/объекта (эта разработ-

Семантическая сеть ТС 

ТС-1 
•••• 

ТС-N ТС-S 
•••• 

ПрС/С-S1 ПрС/С-Sm 
•••• 

ПрС/C-SP 
•••• 

Семантическая сеть 

ПрC/C  

Борт Антр/объекта 

Сеансы функционирования 

Антр/объекта 

I Гл УУ АДЭ 

II Гл УУ АДЭ + БЦВМ-алгоритм 

III Гл УУ БЦВМ-алгоритм + АДЭ 
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ка обслуживалась моделью Аитр/объекта «Эпизод») к разработке АиИО типовых ситуаций 

сеанса Антр/объекта, что уже могла обеспечить только модель «Этап». 

4.1. Интеллектуальная система, обеспечивающая экипажу решение задач IГЛУУ 

В модели «Этап» задачей IГлУУ является оперативное назначение экипажем текущей 

ТС. Мотивация такого назначения слагается из: 

 поставленной генеральной задачи сеанса функционирования, на выполнения которой 

нацелен экипаж; 

 состоянием материальной части Антр/объекта; 

 возникшей или ожидаемой внешней естественной (для ЛА гроза, потеря ориентировки 

и т.д.) или искусственной (тер/акт, воздушный противник и т.д.) угрозах; 

 состоянием экипажа; 

 появления новой цели сеанса функционирования (в том числе и обеспечение физичес-

кого и психологического гомеостаза Антр/объекта). 

Часть из этих мотивов слабо структурирована или даже вербально не обозначена [5]. В 

силу этого на Антр/объектах задачи IГлУУ решаются только экипажем. Для бортового Аи-

ИО остается только создание на ИУП информационной модели, адекватной сложившейся 

внешней и внутри бортовой обстановки. 

Для Антр/объектов типа самолет истребитель такую информационную модель создает 

специальная бортовая интеллектуальная системы «Ситуационная осведомленность экипажа» 

[15]. Она относится к классу систем, не предполагающих использования диалоговых проце-

дур с пользователем. Ее база знаний имеет одноуровневую семантическую структуру с набо-

ром продукционных правил, подключающих к выполнению в зависимости от текущей об-

становки группы БЦВМ-алгоритмы. 

Выходная информация системы предъявляется оператору на индикаторах ИУП и через 

бортовые речевые информаторы. 

4.2. Бортовые оперативно советующие экспертные системы типовых ситуаций  сеансов 

функционирования Антр/объекта 

Создание БЗ БОСЭС ТС - длительный и трудоемкий процесс, требующий формализа-

ции больших объемов знаний, которые в ряде случаев не всегда даже вербализованы. Для 

адекватного представления этих знаний в программном продукте, посредством которого 

БОСЭС ТС устанавливается в информационную среду Антр/объекта, требуется разработка 

таких математических форм представления знаний в БЗ БОСЭС, которые адекватны предме-

тной области. Назовем найденные адекватные конкретной предметной области математичес-

кие формы представления знаний в БЗ БОСЭС ТС алгоритмической оболочкой БОСЭС ТС 

[9].  

Особенности БОСЭС ТС [6,7]. «Внешним миром», в котором будет работать БОСЭС 

ТС, является бортовая информационная среда Антр/объекта. Среда формируется выходной 

информацией бортовых измерительных устройств, «штатных» (не входящих в БОСЭС ТС) 

бортовых БЦВМ-алгоритмов и сигналов с ИУП кабины экипажа. Перед сеансом функциони-

рования из интеллектуальной системы подготовки Антр/объекта к сеансу в базу знаний 

БОСЭС ТС загружается априорная информация. По каждой значимой для выполнения ТС 

проблемной субситуации БОСЭС ТС вырабатывает для экипажа рекомендации по ее разре-

шению с краткими пояснениями. 

Рекомендации и пояснения к ним появляются на ИУП (информационная часть) кабины 

экипажа. Экипаж вправе не принять предложенную БОСЭС рекомендацию и разрешить воз-

никшую проблемную субситуацию другим способом, ничего не сообщая об этом БОСЭС ТС. 

При этом следующую рекомендацию БОСЭС ТС должна будет уже выработать с учетом ре-

ализованного экипажем способа. Любое игнорирование экипажем предложенной из БОСЭС 

рекомендации фиксируется в бортовой системе объективного контроля  и после окончания 
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сеанса функционирования эта информация передается во внебортовую интеллектуальную 

систему анализа результатов прошедшего сеанса функционирования [4]. 

Рекомендации БОСЭС должны быть постоянно согласованными с активизированной 

моделью поведения экипажа на концептуальном и оперативном уровнях. Экипаж, обладая 

профессиональной подготовкой и имея текущую и априорную информацию (самую общую о 

внешнем мире и конкретную о предстоящем сеансе функционирования), в рамках своей ак-

тивизированной модели поведения в этой ТС каждый раз выделяет текущую проблему 

(ПрС/С), не сообщая об этом БОСЭС ТС. Именно по этой ПрС/С БОСЭС ТС должна дать в 

текущий момент обоснованную и эффективную рекомендацию по ее разрешению. 

Перечислим основные особенности БОСЭС ТС. Она должна:  

 решать все проблемы «своей» ТС (быть замкнутой по проблемам ТС); 

 иметь ограниченный диалог с экипажем (ограничения по временному лимиту, отпуска-

емому внешней обстановкой, и по возможностям ввода информации экипажем через 

ИУП кабины); 

 иметь алгоритмы и правила в БЗ, которые должны ориентироваться на структуры ситу-

ационного управления [8]; 

 быть всегда согласованной с активизированной концептуальной моделью поведения 

экипажа, вырабатывая рекомендации по разрешению возникшей текущей проблемы на 

уровне оператора-профессионала с достаточной для него значимостью; 

 иметь «отложенную» компоненту самообучения. 

Структура таких БОСЭС и технология их разработки обсуждалась в [4,6,7,9].  

Структура БЗ БОСЭС ТС. В базе знаний БОСЭС  в полной мере используются: а) априо-

рная информация о генеральной задаче сеанса функционирования Антр/объекта и ожидае-

мых условиях ее выполнения, содержащаяся в задании экипажа на предстоящий сеанс функ-

ционирования Антр/объекта; б) текущая качественная и количественная информация, посту-

пающая от бортовых измерительных устройств, из ИУП кабины (от экипажа) и из «штат-

ных» БЦВМ-алгоритмов. 

В соответствии с моделью предметной области и из опыта разработки исследовательских 

прототипов БОСЭС ТС [7 - 14] в ее БЗ должны быть: а) двухуровневая (по семантике) иерар-

хическая база знаний с со своими  механизмами вывода на каждом уровне [13]; б) база мате-

матических моделей; в) блок формирования комментариев к выработанным рекомендациям; 

г) блок регистрации отказов экипажа от рекомендаций. 

Блок предъявления экипажу рекомендаций и объяснений к ним посылает экипажу на 

ИУП кабины соответствующую информацию. Рекомендации экипажу предъявляются в есте-

ственном для них месте на ИУП кабины. Они кратки и мгновенно воспринимаемы экипажем. 

Блок регистрации отказов экипажа от использования рекомендаций БОСЭС фиксирует в 

штатной бортовой системе объективного контроля (СОК) носителя БОСЭС  отвергнутую ре-

комендацию, принятое экипажем решение, текущие условия сеанса функционирования. Блок 

вместе с механизмом «Листков совершенствования БЗ БОСЭС» [4] реализует компоненту 

отложенного «самообучения» БОСЭС. 

База знаний БОСЭС относится к типу стационарных. Абсолютное время в ней реализует-

ся: через событийную шкалу значимых событий, генерируемых математическими моделями 

(ММ) соответствующего типа; через смену правил выработки рекомендаций при смене 

ПрС/С; через постоянное использование структур ситуационного управления. 

Разработка практически значимых БОСЭС ТС ведется в соответствии с нормативно – те-

хнической документацией (НТД) и проходит через соответствующие этапы контроля цело-

стности и полноты ее БЗ [14,16]. 

Созданная база знаний БОСЭС ТС представляется семантическим паспортом БОСЭС, по 

которому осуществляется экспресс–контроль полноты и глубины спроектированной базы 

знаний БОСЭС ТС и контроль «вписываемости» рекомендаций БОСЭС ТС в семантический 

облик ИУП кабины экипажа. 
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5. Об эргономическом проектировании Антр/объектов 

Эргономическое проектирование интеллекта системообразующего ядра Антр/объекта 

должно вестись: сверху вниз от первого до второго ГлУУ. На начальной стадии проектиро-

вания бортового АиИО разработка спецификации БЦВМ-алгоритмов и АДЭ должна сопро-

вождаться оценкой временной реализации оператором состава АДЭ по каждой ТС (второй 

ГлУУ) [17]. 

5.1. О распределении задач системообразующего ядра между экипажем и БЦВМ-

алгоритмами 

Остановимся только на распределении задач системообразующего ядра. 

Решение задач I ГлУУ выполняется только экипажем, которому для успешного выпол-

нения этой функции должна постоянно предъявляться на ИУП когнитивная информационная 

модель внешней и внутри бортовой обстановки. Информацию для такой модели целесообра-

зно вырабатывать в бортовой информационной интеллектуальной системе «Ситуационная 

осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ). Конструирования когнитивного образа предъявле-

ния на ИУП этой информации является отдельной задачей профессионалов-пользователей и 

психологов. 

Решения оператора задач IГлУУ относятся, как правило, к классу эвристических реше-

ний. 

По задачам IIГлУУ (конструирования фрагмента семантической сети ПрС/С). Если у 

организации-проектировщика есть интеллектуальные, материальные и временные ресурсы и 

на борту проектируемого Антр/объекта 5-го поколения есть достаточные вычислительные 

мощности (в БЦВС), то решение задач II ГлУУ по каждой ТС следует поручить соответст-

вующей БОСЭС ТС. Здесь потенциально за экипажем остается только контроль над качест-

вом рекомендаций, выработанных соответствующей БОСЭС ТС, и принятие разрешения на 

их реализацию. 

Проектируемые решения оператора задач IIГлУУ относятся, как правило, к классу ре-

чемыслительных решений. 

Начальная стадия отработки баз знаний интеллектуальных систем проводится на ком-

пьютерных системах имитационного моделирования [18] с включением в процесс моделиро-

вания оператора-пользователя ( для ИИС СОЭ) и без такого включения (для БОСЭС ТС).    

5.2. Структура деятельности оператора в техническом Антр/ объекте 

Уже на начальной стадии проектирования бортового АиИО и АДЭ следует проводить 

оценивать его загрузку, учитывая все составляющие деятельности оператора. 

 В антропоцентрическом объекте оператор в общем случае: принимает решения по 

оперативно возникающей проблеме, реализует принятые решения (диспетчеризация реше-

ния), участвует в качестве «динамического звена» в различных операциях слежения.  

Все решения оператора классифицируются как π-решений (перцептивно-

опознавательные), ρ-решений (речемыслительные) и π-ρ-решений (эвристические)[19]. 

Класс -решений характеризуется только временем на поиск, восприятие (количество 

оперативных единиц восприятия (ОЕВ)) и осмысливание оператором необходимой инфор-

мации. Процесс принятия решения происходит мгновенно.  

Каждое ρ-решение при проектировании деятельности оператора охарактеризовано че-

рез состав информации, на основании которой оператор должен принять это решение и через 

алгоритм принятия решения. 

Такое решение описывается: 

 входной информацией: состав информации на ИУП кабины, по которой оператор дол-

жен принимать это решение; состав и продолжительность речевого сообщения, которое 

передается оператору кабинным речевым информатором и которое используется при 

принятии этого решения: 
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 структурой решения: количество оперативных единиц восприятия (ОЕВ), состав и пос-

ледовательность элементарных актов выработки решения (ЭАВР), представляемых че-

рез индикационную символику на кадрах кабинных индикаторов; 

 выходной информацией: составом и последовательностью ручных операций, необхо-

димых для реализации принятого решения. 

При выполнении операций слежения предполагается, что оператор работает в дискрет-

но – непрерывном режиме, отвлекаясь от операции слежения на время принятия  и реализа-

ции решения (решений). После отвлечения оператор опять возвращается к процессу слеже-

ния. При этом состав и описание динамических звеньев этой следящей системы на рассмат-

риваемом этапе проектирования АиИО, как правило, отсутствуют. Имеется только представ-

ление о зависимости времени отработки оператором τслеж накопившейся за время его отвле-

чения τотв ошибки слежения. 

Глубина представления алгоритмов оператора по диспетчеризации решений зависит от 

наличия информации о топологии управляющей части ИУП и вида органов управления на 

ней. 

5.3. Оценка временной загрузки оператора на начальных стадиях проектирования        

бортового АИИО 

Оценка загрузки оператора задачами IГлУУ не подлежит (эвристические решения!) 

аналитической оценке и производится на стендах с оператором, которому предъявляется в 

динамике спроектированная информационная модель внешней и внутри бортовой обстанов-

ки, обеспечивающая его ситуационную осведомленность на Антр/объекте. 

Оценку загрузки оператора задачами IIГлУУ можно получить аналитически. 

Для оценки загрузки оператора весь объем его работы представляется в форме графа 

решений оператора (ГРО), являющегося исходной информацией для оценки загрузки опера-

тора на компьютерной системе «ГРО – оценка» [20]. Согласно разработанным требованиям 

каждая вершина представляемого для оценки ГРО может принадлежать к одному из устано-

вленных типов. 

Решение о реализуемости совокупности АДЭ, вошедших в анализируемый ГРО, выно-

сится по результатам сопоставления расчетного времени, необходимому оператору на ее ре-

ализацию, со временем, которое отпускает оператору расчетная внешняя и внутри бортовая 

обстановка. 

Выводы 

Сложилась определенная система взглядов на интеллектуальный облик Антр/объектов 

5-го поколения и процесс его проектирования: 

 необходим переход на модель «Этап»; 

 системообразующее ядро Антр/объекта должно содержать два типа интеллектуальных 

систем: а) одну интеллектуальную информационную систему «Ситуационная осведом-

ленность экипажа», обеспечивающую экипаж информацией для решения им задач I 

ГлУУ (назначения текущей цели функционирования); б) набор бортовых оперативно 

советующих экспертных систем типовых ситуаций функционирования (БОСЭС ТС), 

вырабатывающие рекомендации экипажу по решению задач каждой ТС; 

 интеллектуальные системы, обеспечивающие решение задач III ГлУУ должны ориен-

тироваться на автономную работу и не требовать диалоговых процедур от экипажа. 

Эргономическое проектирование системообразующего ядра Антр/объекта в части со-

держательной деятельности  экипажа (комфорт в кабине обеспечивают другие технологии) 

должно вестись по трем направлениям: 

 семантическое проектирование АДЭ с первоначальной разработкой спецификаций 

БЦВМ-алгоритмов и АДЭ по первому и второму ГлУУ с оценкой возможность времен-

ной реализации АДЭ по каждой ТС, 
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 по эргономичности предъявления информации на индикаторах и в речевых сообщениях 

(информационная составляющая ИУП),  

  по эргономичности расположения и форме органов управления на управленческой  со-

ставляющей ИУП. 

Уже на ранней стадии проектирования бортового АиИО и АДЭ должна проводиться 

оценка загрузки экипажа запланированной для него работой (набором АДЭ). 
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ОПЕРАТОРНАЯ  БЛОК-СХЕМА  АЛГОРИТМА  ПОСТРОЕНИЯ  

РЕГРЕССИОННЫХ  МОДЕЛЕЙ 

Н.А. Цейтлин 

фирма CuBe Matrix GbR, Гамбург, Германия 

Обычно исследователь-прикладник, работающий с существующим программным обеспече-

нием прикладной статистики (ПО ПС, например, SPSS, STATISTICA, SAS и др.), не обладая боль-

шими объёмами знаний и опытом аналитического статистика (АСа) [1], встречает серьёзные пре-

пятствия при построении статистических математических моделей. Поэтому, например, для наибо-

лее часто встречающейся задачи построения линейной по параметрам регрессионной модели (РМ) 

объекта экспериментальных исследований прикладнику зачастую приходится привлекать профес-

сионального АСа. В свою очередь, АС, работая с ПО ПС, руководствуется сложной логикой, выте-

кающей из целей построения РМ (для аппроксимации, экстраполяции, управления и интерпрета-

ции: РМ, в отличии, например, от нейронных сетей, при определённых условиях допускает чёткую 

интерпретацию).  

При решении многих задач построения линейных РМ логику, которой руководствуется АС, 

можно описать с помощью операторной блок-схемы (рис.) и реализовать её автономно или в качес-

тве приложения к ПО ПС. 

 Наибольшие трудности при построении РМ возникают при обработки результатов «пассив-

ных» наблюдений (электронных баз данных, анкет и т. п.), в лучшем случае (и реже) – активно-

пассивного эксперимента [1 - 3]. Это приводит к возникновению ряда проблем. 

 Наличие пропусков и выбросов (или грубых ошибок) в исходных данных может привести к 

смещению оценок параметров РМ; отсутствие параллельных наблюдений затрудняет проверку 

адекватности моделей; мультиколлинеарность базисных функций (БФ) РМ приводит к плохой обу-

словленности информационной матрицы, усложняет описание области определения РМ, поиск на-

илучшей структуры РМ и её интерпретацию. 

Предлагаемая блок-схема (см. рис.) включает неформальные (индекс «н») блоки, предполага-

ющие участие экспертов, формальные блоки, обеспеченные стандартным ПО ПС и дополнитель-

ные (индекс «д») программные блоки, составляемые пользователем. 

Исходные данные для обработки готовят эксперты (блок Анд). Построение БФ осуществляют-

ся (блок Внд) с учётом уровня теоретических достижений в данной предметной области. БФ могут 

быть тривиальными факторами, логарифмами положительных величин, членами рядов Фурье, 

Тейлора (часто - неполного второго порядка, включающими парные произведения переменных), 

кодами номинальных переменных и т. п. [1 - 3].  

Для отбора информативных БФ лучшим является метод «всех регрессий» [1 - 5]. Этот метод 

заключается в построении РМ со всеми возможными комбинациями БФ и отбором варианта, обла-

дающего значимыми коэффициентами при БФ, минимальной остаточной дисперсией отклика и на-

илучшей интерпретирующей способностью РМ. Однако такое решение возможно лишь при нали-

чии незначительного количества БФ, «претендующих» на включение в модель. В случае же боль-

шого количества (n) БФ эта методика приводит к большим затратам машинного времени, так как 

количество РМ (2
n
 – 2), которые необходимо построить, очень велико. Например, при n = 45 БФ 

получаем (2
45 

– 2) ≈ 3,6×10
16

 комбинаций БФ. Тем не менее, в пользу метода «всех регрессий» сви-

детельствует: 

1) большая скорость работы процессоров в современных компьютерах; 

2) использование в качестве критерия остановки расчётов максимума нижней доверительной 

границы коэффициента детерминации [3, формула (2.65)]; 

3) небольшое количество (не более 20-ти) БФ, зачастую включаемых в лучшую РМ.  

При очень большом количестве БФ наилучшие результаты среди известных методов [4] дают 

простой метод серий [1, с. 485; 2, с. 106] и более сложный метод Лбова Г. С. [5, с. 77].  

 

Первая страница текста. 

Начало: 
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Рис. Операторная блок-схема алгоритма построения регрессионных моделей объ-

екта экспериментальных исследований: 

знаки в кружочках: «» – «нет»; «» – «да»; индекс «н» – неформальный блок; индекс 

«д» – дополнительный блок к стандартному ПО ПС; 

Анд – ввод матрицы исходных («сырых») данных, наименований переменных, выделе-

ние факторов и откликов для различных вариантов расчёта; 

Внд – задание БФ, уровня е (%) ответственности за выводы, требований к изображению 

диаграмм рассеяния, области определения, линий регрессии и доверительных интерва-

лов, распределению остатков, написанию отчёта; 

С – построение расширенной матрицы данных согласно заданию БФ; 

D – есть ли в матрице данных пропуски? 

Е – расчёт ковариационной матрицы БФ методом парного вычеркивания; 

F – расчёт средних, среднеквадратичных отклонений и α-критериев значимости коэф-

фициентов корреляции БФ; 

G – есть ли пропуски значений отклика? 

H – исключение строк, содержащих пропуски значений отклика; 

I – есть ли пропуски значений БФ? 

J – расчет ковариационной матрицы БФ (процедура парного вычеркивания); 

Kд – процедура выбора информативных БФ в сочетании с варьированием критическим 

уровнем значимости коэффициентов регрессии; 

Lд – вывод характеристик лучшей и полезных регрессионных моделей (РМ); 

Mд – вывод корреляционной матрицы оценок коэффициентов лучшей РМ; 

N – проверка гипотезы о нормальном распределении остатков лучшей РМ; 

O – обнаружены ли выбросы остатков? 

Pд – исправление остатков (винсоризация); 

Qд – окаймление области определения регрессионной модели; 

Rнд – поиск почти параллельных наблюдений, расчет смещённой оценки дисперсии во-

спроизводимости отклика по ним и критерия адекватности РМ; 

Sн – адекватна ли РМ? 

Tнд – независимы ли оценки коэффициентов РМ? 

Uнд – машинная запись интерпретации РМ (о влиянии факторов на отклик); 

Vнд – ортогонализация расширенной матрицы плана методом исключения наблюдений, 

вызывающих мультиколлинеарность. 

Оригинальные алгоритмы расчётов с большим количеством тестовых примеров в опе-

раторах Внд, Kд, Lд, Qд, Rнд, Sн, Uнд и Vнд описаны в монографиях [1 и 2]. 

Популярные процедуры отбора значимых коэффициентов при БФ [4] - «прямой отбор», 

«обратное исключение» и др. требуют небольших затрат машинного времени, но поз-

воляют получить только одну РМ и не лучшего качества. Сразу несколько пригодных 

РМ можно получить «методом серий» [1], испытанным на большом количестве задач. На первых 

шагах метода серий в РМ включается по одной БФ методом «прямого отбора» с высоким критиче-

ским уровнем значимости. Если на некотором шаге т какой-либо коэффициент регрессии оказался 

незначимым, то поиск информативных БФ возвращается на n шагов (n > 1) к тому шагу, на кото-

ром соответствующая БФ впервые была включена в РМ. В следующей серии отбора эта БФ вклю-

чается в РМ только на шаге т + 1 – n с невысоким критическим уровнем значимости. При n = 1 от-

бор БФ прекращается. Эта процедура в сочетании с варьированием критического уровня значимос-

ти позволяет получить несколько полезных и одну лучшую РМ (блок J). 

В основе метода Лбова [5] лежит идея последователього построения РМ со случайно вклю-

чёнными БФ. На каждом следующем шаге построения очередной РМ вероятность попадания в рас-

чёт отдельных БФ тем больше, чем более значимыми были коэффициенты регрессии при них в 

предыдущей итерации. Метод Лбова даёт кроме одной лучшей РМ, большее, чем метод серий, ко-

личество пригодных РМ.  
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 Лучшая РМ используется в процедурах «исправления» выбросов (ошибочных значений) отк-

лика (блоки О, Р), анализа остатков (блок N) и оценивания дисперсии воспроизводимости отклика 

[1, 2] по параллельным и почти параллельным наблюдениям (блок Rн). 

Область определения лучшей регрессионной модели (блок Q) окаймляется плоскостями, 

проходящими через максимально удаленные от центра распределения всех «подозреваемых» фак-

торов РМ экспериментальные точки (тогда это - гиперпараллелепипед), а также, в случаях значи-

мой корреляции факторов, - максимально удаленными плоскостями, расположенным параллельно 

диагональным регрессиям Фриша [1, 2]. 

Если гипотеза об адекватности РМ экспериментальным данным не отклонится (блок Sн), то 

эту РМ можно (при необходимости) использовать и для восстановления значений откликов в стро-

ках, содержащих их пропуски и поэтому исключённых (в блоке Н) на первом этапе расчётов. Если 

гипотеза об адекватности отклонится, то следует включить новые БФ (блок Внд) и повторить всю 

процедуру регрессионного анализа. 

Исследователю бывает необходимо выявить влияние каждого фактора в отдельности на отк-

лик (блок Тн). Это позволяет лучше разобраться в сущности изучаемого явления и использовать 

полученную РМ для управления объектом. РМ, обладающие таким свойством, являются коррект-

но интерпретируемыми. В случае же плохой обусловленности информационной матрицы, значи-

мая корреляция между оценками параметров РМ не позволяет интерпретировать модель корректно. 

Для построения корректно интерпретируемых моделей (блок Vн) используется алгоритм исклю-

чения «лишних» строк матрицы данных. Исключение ведётся таким образом, чтобы уменьшить 

максимальный по модулю коэффициент корреляции оценок параметров РМ. Алгоритм позволяет 

отбросить «далёкие» точки, наличие которых заведомо приводит к существованию значимо отли-

чающихся от нуля коэффициентов корреляции до тех пор, пока не будет достигнута незначимость 

коэффициентов корреляции, либо пока максимальное значение коэффициента корреляции между 

факторами не станет меньше заданного «пренебрежимо малого значения» (например, 0,3), либо 

пока оставшееся число строк наблюдений не совпадёт с числом оцениваемых параметров (что при 

большом объёме N выборки данных маловероятно).  

Известно [1], что результат проверки нулевой гипотезы H0 зависит от соотношения между 

оценкой уровня значимости α статистического критерия («р-значением», или «достигнутым уров-

нем значимости») и его критическим значением кi [i  (1 или 2)], априори задаваемым экспертом 

(блок Вн). В свою очередь, критическое значение кi определяется экспертной оценкой уровня 

ответственности за вывод е, заключённой в пределах – снизу 0%
 
и сверху – 100%, то есть, 

0%
 
< е < 100%. Если предпочтительна альтернативная гипотеза H1, то эксперту рекомендуется 

определять к1 = (1 - 0,01е)
4,3

 [и наоборот: е = 100(1 - к1
0,233

)]; если же предпочтительна нулевая 

гипотеза H0, то к0 = (0,01е)
4,3

 (и наоборот: е = 100к0
0,233

). Если окажется, что α < кi, то проверяе-

мая гипотеза H0 отклоняется в пользу альтернативы H1, если же α  кi, то гипотеза H0 не отклоняе-

тся. Если эксперт оценивает уровень ответственности за вывод «средним баллом», и принимает е = 

50%, то к0 и к1 приблизительно равны «общепринятому» критическому значению уровня значи-

мости: к0 ≈ к1 ≈ 0,05. Однако следует учесть, что при низком уровне ответственности (е < 50%) 

получаем к0 < к1, а при высоком уровне ответственности (е > 50%) получаем к0 > к1. 

При описании РМ, как показывает наш опыт, необходимо ориентироваться в первую очередь 

на уровень компетентности заказчика, не искушённого в проблемах ПС, аргументируя, тем не ме-

нее, свои выводы числовыми данными, убедительными для высококвалифицированных экспертов - 

АСов. Поэтому описание лучшей РМ начинается с представления следующих её характеристик: 

называется изучаемый отклик и сама РМ, «подозреваемые» факторы и БФ; приводится вид лучшей 

РМ (обычно - в виде суммы произведений коэффициентов регрессии на БФ или (и) то же – в стан-

дартизированном виде); коэффициент детерминации; среднеквадратичное отклонение остаточной 

ошибки отклика с числом её степеней свободы; смещённая оценка среднеквадратичного отклоне-

ния ошибки воспроизводимости отклика (найденная по «почти параллельным» опытам) с числом 

её степеней свободы; уровень значимости как критерий адекватности РМ; вектор уровней значимо-

сти коэффициентов регрессии; фрагмент корреляционной матрицы факторов и БФ, содержащий 

только значимые коэффициенты корреляции; описывается область определения РМ с помощью си-
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стемы неравенств в пространстве факторов; все точечные оценки параметров РМ приводятся с 

округлением до необходимого количества значащих цифр.  

Текст отчёта автоматически синтезируется модулем в следующем виде: 

1) делается вывод о степени корректности интерпретации влияния факторов: однозначная, при-

ближённая, грубая или невозможная интерпретация; 

2) сравниваются «силы» влияния БФ на отклик (по абсолютным величинам стандартизирован-

ных коэффициентов РМ или - по значениям соответствующих элементов вектора уровней 

значимости коэффициентов регрессии); 

3) анализируются направления влияния факторов на отклик (они определяются знаками перед 

коэффициентами регрессии и эффектами взаимодействия факторов);  

4) область определения РМ и количественные соотношения между откликом и значимыми БФ 

иллюстрируются соответственно диаграммами рассеяния «подозреваемых» факторов и гра-

фиками сечений поверхности отклика с доверительными интервалами. 

Дополнительно эксперты приводят в отчёте содержательный анализ РМ (если РМ описывает 

физические, экономические, психологические и другие объекты или процессы, то обоснование 

описываемых закономерностей должны быть основанными соответственно на физическом, биоло-

гическом, психологическом и прочих содержательных принципах). 

Итак, исследователю достаточно ввести в ЭВМ таблицу данных, названия факторов и откли-

ков, настроить параметры расчёта, а модуль сможет вывести на экран дисплея статистические ха-

рактеристики лучшей и ряда полезных РМ, а также создать обстоятельный отчёт с описанием на 

языке пользователя содержательной интерпретации лучшей РМ. 

Окончательный вид описываемая блок-схема (см. рис.) приобрела в процессе совершенство-

вания при решении многочисленных прикладных задач [1, 2], и может рекомендоваться к широко-

му внедрению.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ  НАВЧАННЯ  КОМПАКТНИХ  НЕЧІТКИХ  БАЗ  ЗНАНЬ 

С.Д. Штовба, В.В. Мазуренко 

Вінницький національний технічний університет 

 

Сьогодні все частіше моделювання багатофакторних залежностей здійснють за 

допомогою нечітких баз знань. В публікаціях з проектування нечітких систем представлені 

підходи до вирішення прикладних задач за допомогою різних моделей баз знань, але в них 

немає відповіді на важливе питання про необхідну кількість правил в базі знань.  

В доповіді представлені результати експериментів із визначення залежності помилки 

навчання компактних нечітких баз знань. Експерименти проведено для залежностей «2 вхо-

ди – 1 вихід» за такою схемою: 1) для трьох еталонних залежностей сформовано множину 

баз знань, що містять усі комбінації адекватних нечітких правил; 2) для кожного нечіткого 

розбиття вхідних змінних із множини баз знань одного обсягу обрано по одній з найменшою 

нев’язкою; 3) здійснено навчання нечітких баз знань та отримано залежності (рис. 1) збіль-

шення нев’язки (delta RMSE) від рівня наповненості бази знань правила (Fullness). 

 
Рис. 1 – Залежність збільшення похибки ідентифікації від повноти бази знань 
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Досліджено нечіткі бази знань Мамдані та нечіткі бази знань Сугено 0-го порядку (син-

глтонні бази знань) за такого нечіткого розбиття вхідних змінних: 2x2, 2x3, 2x4, 3x2, 3x3, 

3x4, 3x5, 4x2, 4x3, 4x4, 5x2 та 5x3. В залежності від нечіткого розбиття під час навчання на-

строювалися від 4-х до 12-ти параметрів гаусових функції належності нечітких термів вхід-

них змінних. Навчання здійснено за технологією збереження прозорості [1, 2]. 

На рис. 2 наведено квадратичні апроксимації експериментальних даних навчання ком-

пактних баз знань різного розміру для трьох залежностей. У проведеному дослідженні вияв-

лено, що мінімальну похибку ідентифікації можливо отримати при наповненості бази знань 

на 45-50%, після чого збільшення кількості правил не приводить до зменшення похибки, або 

її зменшення незначне. На нашу думку це виникає з декількох причин: збільшенням кількос-

ті керованих параметрів в задачі оптимізації та  збільшенням взаємодії між правилами на їх 

границях. В залежності від задачі прийнятними базами знань можуть бути обрані бази знань 

з рівнем наповненості біля 30%, які забезпечують добрий баланс між складністю навчання, 

тривалістю оптимізації та точністю ідентифікації. 

 
Рис. 2 – Залежність збільшення похибки ідентифікації від повноти бази знань (загальний) 
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ORGANIZATION OF INTELLIGENT COMPUTATIONS IN CLUSTERS USING 

TRANSPARENT PARALLELIZING PRINCIPLES 

V.D. Pavlenko, V.V. Burdeinyi, S.V. Pavlenko 

Odessa National Polytechnic University 

 

Parallel computing is the subject of many researches nowadays [1], which is caused by big 

number of computational problems that cannot be solved fast enough on single processor (for in-

stance, those are methods of identification of models of nonlinear dynamic systems, based on 

Volterra series [2]). Also modern processors are often multi-core, so applications have to use paral-

lel computing to utilize all power of modern processors. There are many approaches used for paral-

lel applications development, such as manual parallelizing (for example, by enhancing traditional 

imperative programming languages with communication libraries), automatic and semi-automatic 

parallelizing. The technology of transparent parallelizing has been proposed in earlier papers.This 

paper is devoted to implementing it as a cluster computing framework.  

Transparent parallelizing technology is based on splitting of parallel algorithms and the means 

of their parallelizing. Its main idea is finding large groups of algorithms that can be parallelized in 

similar way, introducing template of parallel algorithm and implementing parallel version of the 

template. It has to be done only once, so we can implement some advanced features in such parallel 

algorithm, suchas handling communication failures, monitoring tools, tools for adding computers to 

cluster while computations are in progress and removing them and so on. Once such parallel tem-

plate is implemented we can run any algorithm that fits the template. 

One algorithm template has been implemented. It is based on two principles. Let's assume that 

we have selected some procedures in the program. Each procedure should pass parameters by value 

and should not modify any data during execution except values of parameters and temporary data 

structures. 

The first principle introduces the concept of an order as the minimal unit of work that should 

be executed on one computer and cannot be split into smaller parts. Such a unit of work is defined 

as execution of one procedure without execution of procedures it calls. Each procedure call creates 

a new order that should be executed by some computer of cluster (let's call such call making of or-

der). One of selected procedures should be marked as main one to define program entry point. 

A lot of algorithms contain intervals of time between moments of getting some values com-

puted and moments of first usage of these values. If we perform procedure call in common pro-

gramming languages, caller procedure continues its execution only after called one is over. We can 

say that caller procedure starts waiting for output parameters of called procedure in the moment of 

call and stops waiting in the moment when called procedure finishes its execution. The second prin-

ciple proposes to continue execution of caller procedure after a call and to start waiting only in the 

moment of first request to output parameters of called procedure. If called procedure execution is 

already over in the moment of such request we should not start waiting at all. 

Please refer to [3] for more information about transparent parallelizing technology. 

Architecture of the framework implementing the technology is shown on figure 1. 

 

  
Fig. 1 – Architecture of the framework Fig. 2 – Results of experimental testing  
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It has been implemented on Java and consists of server part responsible for storing intermedi-

ate data and providing tasks to clients and clients that are responsible for performing computations. 

The framework works with the following entities: 

 Data identifier. It identifies a value of input or output parameter of a method. Actual value of 

the parameter can be obtained by the identifier. If some data identifier is used in multiple calls 

we can avoid sending actual value of parameter multiple times as it can be cached on clients. 

 Unready data identifier. Procedures can use it as a "future" value that will be bound with data 

identifier or other unready data identifier later. Each time when a new order is created an un-

ready data identifier is created for each of its output parameters. Parent order puts these iden-

tifiers in its local parameters and child order binds these identifiers after its execution is over. 

 Order. It is a formal description of an order that includes information about method that 

should be executed, its input parameters (data identifiers or unready data identifiers) and out-

put parameters (unready data identifiers). 

Code, written by user, interacts only with the “code connector” layer. This layer implements 

semantics of orders and their parameters. On one hand, it provides user code with a small set of 

methods of framework (creating an order, obtaining data by unready data identifier and some utility 

methods); on the other hand, it represents user code to the rest of framework as a "black box" that 

can execute orders. Functionality for accessing data handlers is provided indirectly by the means of 

DataHandler class. Classes of parameters of orders should meet the following requirements: they 

should extend DataHandler class; they should implement methods for saving data to stream and re-

storing data from stream (standard mechanism of serialization cannot be used as it creates new ob-

jects during deserialization and cannot update existing objects in place); they should provide access 

to their content only by the means of getters and setters that should call inherited methods pre-

Read(), preWrite() and preReplace() before accessing data. 

Framework functionality implements logic of threads management and provides functionality 

for management of data identifiers, unready data identifiers and orders, remote logging, accessing 

remote files and reporting failures to code connector. The scheduler is a block responsible for 

choosing orders to be loaded from server or a ready order to be woken up. At the moment there's 

only one scheduler based on naïve planning heuristic that prefers continuation of execution of ready 

order to getting a new one from server. The data cache stores information about data identifiers and 

unready data identifiers to reduce trafic between client and server. Communication between server 

and client is implemented by the means of RMI technology. The administrative tool provides func-

tionality for creating orders, viewing their status and accessing computations result. Requests pro-

cessor and entities management subsystem implement processing of requests from clients and ad-

ministrative tool and provide methods that are used for scheduling. Data can be stored either in da-

tabase or in memory. The framework also includes a tool that generates classes for sending orders 

according to description provided by user. 

A solution of the problem of determination of diagnostic value of formed diagnostic features 

has been implemented for testing the eficiency of created framework. It has been run on clusters 

with Intel Pentium 1.7 GHz processors, connected via Fast Ethernet, for on clusters of difierent siz-

es for problems dimensions 23, 24 and 25. The dependence of execution time from the problem di-

mension and the number of computers is shown on figure 2. Result of multiplication of execution 

time by number of processors grows by not more than 1.13% when using 2, 3 or 5 computers in-

stead of one, and by not more than 3.25% when using 10 computers instead of one. 
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FORMALIZATION OF LATTICE PATH ENCODING CONCEPTS FOR PROTEIN 

STRUCTURE PREDICTION 

V.O. Rudyk 

V.M Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 

 

The protein tertiary structure prediction problem is one of the most examined combinatorial 

optimization problems in computational biology in recent years. Its essence lies in the fact that line-

ar sequence of elements constituting a molecule is used to determine its spatial form. To solve the 

problem a self-avoiding path in a discrete lattice may be assumed as a model that describes the 

structure of the protein. When considering the simplest case – the plane lattices –the relative and 

absolute encoding notions are used to represent the path [1-2]. The extension of these concepts to 

three-dimensional lattices requires their formalization. 

Basic concepts  

Let’s define some concepts in the sense they are used in the study. 

Let 
3

3

1

{ : , }i i i i

i

L k e e k


    be a discrete lattice (vectors 1 2 3, ,e e e  are linearly independ-

ent,  and  are the sets of real numbers and integers numbers respectively) in three-dimensional 

Euclidean space. Let the neighborhood relation R  be defined on L  and satisfy the following char-

acteristics:  

       1 2 1 2 2 1, , ( , ) ( , ( ))c c L c c R c c c c R c L . 

The set 
1{ ,..., },s iV v v v L   is called a set of neighborhood vectors of lattice L  with the 

neighborhood relation R  in case if      : ( , ) , ,v V c c c v R v c L .  

Let’s consider the set of vectors V  to span the whole space. The former means that every vec-

tor from 3  can be expressed as a linear combination of the elements from V .  

It can be proved that     : ( , ) , ,v V c c c v R v c L . 

The path of length ( 1)n n   in a discrete lattice is a sequence of n  neighboring nodes: 


   ( ) 1 2 1... : ( , ) , 1, 1n n i ic c c c c c R i n . Let’s designate the set of all paths in a lattice as F  and the set 

of path with length equal n   – nF . 

Two paths  1 2... n nc c c c F  and  1 2... n nc c c c F  are equal (c c%: ), if there exists the isomet-

ric transformation  : L L , such that   ( ) , 1,i ic c i n . 

The paths that are equal accurately within translation will be denoted as c c%; . Thereby 

c c c c% %; : . 

Definition 1. Function 
0

: , i

i

Enc F V V V




   is called the encoding function if it satisfies the 

following conditions: 

1. 1( ) , n

nEnc c a c F a V     . 

2. There exists the inverse decoding function :Dec V F , such that c F   ( ( )) .Dec Enc c c:  

3. : ( ) ( ), ( ( ))n nc F c F Enc c Enc c Dec Enc c c      . 

4. 1 2 1 2 1 1 1 1( ... ) ... ( ... ) ...n n i i j i i jEnc c c c a a a Dec a a a c c c
   

  :  , , 1 1i j i j n     . 

5. 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2( ... ) ... ( ... ) ... .n n n nEnc c c c a a a Enc c c c a a a
  

    

The first three conditions form the correspondence between lattice paths and their encodings 

and from last two it follows that similar paths are encoded by similar sequences and vice versa. 

Definition 2. The function aEnc  is called an absolute encoding function if the condition 

 ( ) ( ) ( , )aEnc c aEnc c c c F  implicates c c%; . 

The decoding function of aEnc  will be denoted as aDec . 

The following characteristic can be proved. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_combination
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Characteristic 1. If aEnc  is an absolute encoding function then ( ( ))aEnc aDec a a  

1 2 1( ... , )n ia a a a a V


  . 

The simplest example of absolute encoding function is 1 2 1 2 1( ... ) ...n naEnc c c c a a a


 , where 

1k k ka c c


  , 1, 1k n  [3-5]. 

The next definition is applied to the lattices that satisfy the following condition: for any 

,v v V  there exists the rotation around the origin :V V  , such that ( )v v   . One of the fea-

tures of such lattices is the fact that the lengths of all vectors from a set of neighborhood vectors are 

equal. The examples in three-dimensional space are cubic and face-centered cubic lattices.  

Definition 3. The function rEnc  is relative encoding function if the following condition takes 

place: 

   , : ( ) ( )c c F c c rEnc c rEnc c% % %: . 

rDec  will denote the decoding function of rEnc . 

Basing on given definitions the algorithms of encoding and decoding paths in different three-

dimensional lattices different algorithms can be built. Both of adduced encoding types have pros 

and cons, that are important to be understood while using them in different applications. 
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COMBINING NEUROEVOLUTIONARY AND GRADIENT LEARNING FOR SOLVING 

CLASSIFICATION PROBLEMS
*
 

Y. R. Tsoy 

Tomsk Polytechnic University 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 

 

The problem of input features transform is one of the central problems in training a classifier. 

There’s a lot of different methods have been proposed. Some of them consider linear and non-linear 

transform of the features, including decomposition of the object description into some basis [1-4], 

while other try to remove insignificant features [5, 6]. Large review on feature space dimensionality 

reduction and feature selection can be found in [7]. But due to large variety of real-world problems 

no approach can be considered a universal. This fact can be used to encourage application of meth-

ods, which can adapt “on-the-fly” to the problem’s properties, for such a transform of input fea-

tures, which could ease a subsequent gradient learning. 

To address this idea a novel combined method for training of artificial neural networks 

(ANN) is proposed in this paper. In this method ANN is divided in two parts (fig. 1): the first part 

(ANN-1) is trained using neuroevolutionary approach, while the second (ANN-2) is trained with 

use of traditional gradient method. Note that the ANN should not obligatory be multilayered since 

neuroevolution assumes in general evolutionary emergence of ANNs with irregular structure as 

well.  

 
Evolutionary 

Training
Gradient 

Method

ANN-1 ANN-2Source ANN

Evolutionary 

Training
Gradient 

Method

 
Fig. 1 – General scheme for dividing of ANN for combined training. Input nodes for ANN-2 have 

activation xxy )(  

In this paper ANN-1 and ANN-2 have no hidden layers. Since ANN-1 is not connected with 

the ANN output the objective function for ANN-1 training should guide the evolutionary search in 

some indirect manner. We’ll test combined training with 3 objective functions for ANN-1. 

1. The first objective function f1 considers is maximization of  

,
)1(

2
1

,





 

NN

R

f

N

i

N

ij
YY ji

      (1) 

where NkniyY I

i

k

i ,...,1,,...,1},{    – vector of i-th output signal of ANN-1, obtained 

during application of all training sets.; 
i

Y  and iY
  – are mean and deviation of iY  respec-

tively; ji YY
R

,
 – Pearson’s correlation coefficient for vectors 

i

Y  and 
j

Y . 

2. The second objective function f2 considers minimization of (1). 

3. The third objective function 
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}3,2,1,max{3  jef j
, min,3 f  

where 
je  – training error of ANN-2 trained using RPROP algorithm for 50 epochs. 

RPROP implementation is taken from the Encog
1
 library, while the combined training is 

made using Mental Alchemy
2
 library. 

Overview of the test classification accuracy on some problems from the Proben1 [8] test set 

for combined training and comparison with results from [8] is given in the table 1. The best statisti-

cally significant results are given in bold. 

Table 1 

Mean classification accuracy on the test set for different algorithms.  

Deviation is given inside round brackets 

Problem f1 f2 f3 RPROP [8] 

cancer1 1,03 (0,53) 1,26 (0,45) 2,07 (0,73) 1,38 (0,49) 

card1 11,28 (0,30) 12,21 (0,39) 10,17 (0,63) 14,05 (1,03) 

diabetes1 22,55 (0,95) 22,24 (0,65) 21,51 (0,43) 24,10 (1,91) 

glass1 25,66 (0,97) 27,17 (0,97) 26,41 (0) 32,70 (5,34) 

heart1 17,04 (0,34) 18,43 (0,42) 17,74 (1,02) 19,72 (0,96) 

horse1 24,51 (0,53) 28,35 (2,25) 34,40 (3,84) 29,19 (2,62) 

In all test problems the proposed combined training method allowed obtaining better results 

that traditional ANN training. 

Note that it’s often when ‘indirect’ training with objective functions f1 and f2, which is not 

pushed towards local best result for ANN-2, allows obtaining better generalization results than more 

‘greedy’ training of ANN-1 using f3. 

Future research is aimed towards revealing of possibility to use combination of  f1, f2 and f3 

for ANN-1 training and committee of ANNs trained with different objective functions via bagging 

scheme. Also interesting results can be obtained using evolutionary algorithm for simultaneous 

search of structure and connection weights of ANN-1. 
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ПОРЯДОК ИНТЕГРАЦИИ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 

ЗАДАЧАХ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕЙРОННОЙ 

СЕТИ 

П.Ш. Абдуллаев, А.Дж. Мирзоев 

Национальная Академия Авиации Азербайджана 

 

Одним из изделий авиационной техники, техническое состояние (ТС) которого в значи-

тельной степени определяет уровень безопасности и регулярности полетов, является авиаци-

онный газотурбинный двигатель (АГТД), надежная  работа которого зависит от степени со-

вершенства конструкции и его эксплуатационных процессов. Основными направлениями по-

вышающими качества мониторинга, диагностирования и управления (на основе прогнозиро-

вания) ТС АГТД следует считать интеллектуализацию процессов обработки информации с 

привлечением методов интеллектуального анализа данных, позволяющих повысить качества 

распознавания в условиях неопределенности и нечеткости полетной информации. Методы 

интеллектуального анализа данных представляют новые направления, дополняющие и раз-

вивающие классические статистические методы исследования, в основе которых лежат ней-

ронные технологии.  

Анализ работ [1-3] в области контроля, диагностики и управления состояния АГТД на 

основе нейронных сетей (НС) показывает, что в настоящее время такого рода работы ведут-

ся, однако в этих публикациях отсутствуют инженерные методики по формированию архи-

тектуры НС или они носят теоретические и общепринятые рекомендации.  

В связи с вышеприведенными факторами была поставлена цель исследования возмож-

ности создания инженерной методики формирования архитектуры динамической НС с обра-

тной связью в задачах управления ТС АГТД. Проведенные нами экспериментальные иссле-

дования [4] показали, что для того чтобы создать такие алгоритмы целесообразно решить за-

дачу интеграции методов математической статистики в структуру динамической НС. 

В качестве фундаментальных признаков для построения архитектуры динамической 

НС с обратной связью примем характеристики законов распределения ( )P(A  и )P(E ) и ко-

рреляционные связи параметров ( )P(r ). При этом подход формирования архитектуры дина-

мической НС с обратной связью включает в себя: 

а) формирование входного и выходного пространств динамической НС с обратной свя-

зью; 

б) формирование объема обучающей и тестовой выборки; 

в) выбор стратегии минимизации функционала ошибки; 

г) порядок назначения необходимого количества нейронов на базе «выращивание сети».  

Рассмотрим отдельные этапы реализации методики оценки ТС АГТД на основе дина-

мической НС с обратной связью: 

а) Основной задачей формирования входного и выходного пространств динамической НС 

с обратной связью является извлечение информативных признаков из исходного анса-

мбля данных, путем преобразования полетной информации. Методика извлечения ин-

формативных параметров базируется на прослеживании динамик изменения основных 

характеристик законов распределения,  коэффициента асимметрии )P(A  и эксцесса 

)P(E , и корреляционных связей параметров двигателя.   

По мере накопления значений параметров рабочего процесса двигателя подсчитывают-

ся коэффициенты асимметрии и эксцесса и сравниваются их абсолютные значения для 

четырех последовательных замеров: 

4nn4n34n24n1 )P(A.....)P(A)P(A)P(A    

4nn4n34n24n1 )P(E.....)P(E)P(E)P(E    

3nn3n33n23n1 )P(A.....)P(A)P(A)P(A    

3nn3n33n23n1 )P(E.....)P(E)P(E)P(E    

nnn3n2n1 )P(A.....)P(A)P(A)P(A   
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nnn3n2n1 )P(E.....)P(E)P(E)P(E   

где >” и ”<” – означает знак ”меньше” или ”больше”. 

Параметр, коэффициент асимметрии или эксцесса которого имеет минимальное значе-

ние по абсолютному знаку, назначается выходным (диагностируемым) параметром ди-

намической НС с обратной связью.  

min
)P(A)P(A  , 

min
)P(E)P(E     (1) 

В случае подчинения нескольких параметров условию (1), выходной параметр (диагно-

стируемый) динамической НС с обратной связью уточняется динамикой изменения 

значений, по абсолютному знаку, коэффициентов асимметрии и эксцесса: 

 )P(A)P(A)P(A m21
T.....TT   

 )P(E)P(E)P(E m21
T.....TT   

где 
)P(A n

T  и 
)P(E n

T  - темпы изменения (скорость изменения) значений коэффициентов 

асимметрии )P(A n  и эксцесса )P(E n  в период наработки двигателя  .  

Возможна ситуация незначительного отличия динамики изменения значений коэффи-

циентов )P(A i  и эксцесса )P(E i  рассматриваемых параметров iP . В данном случае вы-

ходной (диагностируемый) параметр уточняется количеством входных параметров ди-

намической НС с обратной связью, имеющих с выходным сильную корреляционную 

связь:  

7.0r j   

где r  -  коэффициент парной корреляции диагностируемого (выходного)   и входного 

параметра j  динамической НС с прямым распространением сигнала.  

При совпадении объема входных параметров, имеющих сильную корреляционную 

связь с выходными параметрами динамической НС с обратной связью,  

)r(Q)r(Q j  

где )r(Q   и )r(Q j
 - объем входных параметров, имеющих сильную корреляционную 

связь с выходными параметрами n  и m  динамической НС с обратной связью, выходное 

пространство динамической НС с обратной связью формируется на основе нескольких 

параметров. 

Кроме уточнения информативных параметров изучение изменения коэффициентов 

асимметрии и эксцесса способствует определению объема обучающей и тестовой вы-

борки динамической НС с обратной связью.       

б) Критериальным условием начала процесса обучения динамической НС с обратной свя-

зью является подчинение диагностируемого (выходного) параметра условию (1). При 

этом необходимо отметить, что формирование обучающей выборки сети ведется одно-

временно с уточнением информативных параметров АГТД.  

Здесь процесс останова обучения  и начала тестирования (аппроксимации)  выходного 

параметра нейромодели двигателя реализуется при выполнении условия   

n1n2n3n4n )P(A)P(A)P(A)P(A)P(A    

n1n2n3n4n )P(E)P(E)P(E)P(E)P(E    

Для полного формирования архитектуры динамической НС с обратной связью необхо-

димо выбрать стратегию минимизации функционала ошибки. 

в) В качестве базового алгоритма обучения динамической НС с обратной связью приме-

ним комбинированный алгоритм LM-CGP [5]:  
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где kX  - параметры обучения комбинированного алгоритма на k -ой итерации (цикла) 

обучения, H  - матрица Якоби первых производных функционала ошибки, 
TJ - матри-

ца Гессе ошибки, k  - скорость обучения, ke - ошибка обучения на k -ой итерации. 

При этом степень корректности отображения входного-выходного ансамбля динамиче-

ской НС с обратной связью за обучающую и тестовую выборку данных (степень адек-

ватности и обобщенности) проверяется коэффициентами качества прогнозирования 

(аппроксимации)
1KK  и 

2KK [5], определяемыми по формулам: 

%100P/)PP(K жжФ1k   

%100)S1(K 2k   

 

(3) 

где 1kK  и 
2kK  - коэффициенты качества прогнозирования соответствующего подхода, 

ФP  и 
ЖP  - фактический и желаемый выходы динамической НС с прямым распростра-

нением соответственно, S - среднеквадратическое отклонение отклика сети,  

r*q
S

q

1

r

1j

2

j
 






, 

mккжФ /)PP(    

где q  - количество входных параметров, r  - объем обучающей выборки данных, mкк  - 

максимальная погрешность измерительной аппаратуры контроля параметров работы 

двигателя.  

Однако достижение удовлетворительной степени корректности отображения входного 

и выходного ансамбля динамической НС с обратной связью во многом определяется 

выбором  оптимального размера (количества нейронов) скрытого слоя.    

г) С целью оперативного определения удовлетворительного размера скрытого слоя дина-

мической НС с обратной связью введем стратегию «выращивание сети», которая реали-

зуется в следующем порядке.  

В качестве исходной структуры динамической НС с обратной связью применим двухс-

лойную сеть типа TDDN с гиперболической функцией активации: 

Шаг 1. Определение нижнего и верхнего диапазонов возможного количества нейронов в 

скрытом слое:  

rlog1

ur
L

2

Н


 ; 

u)1uq)(1
u

r
(uLВ  , 

где НL  и ВL  - нижние и верхние границы возможного количества нейронов соответственно, 

q  и u  - размерность входного и выходного пространств динамической НС с прямым расп-

ространением,  r  - число элементов обучающей выборки. 

Шаг 2. Присвоение скрытому слою сети нижнего диапазона возможного количества нейро-

нов.  

)1L(iL H   

BH L:1:Li   

i - шаг назначения количества нейронов. 

Шаг 3. Корректировка параметров обучения на основе комбинированной стратегии миними-

зации функционала ошибки (см. формула 2)  
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Шаг 4. Оценка адекватности и обобщенности динамической НС с обратной связью над уче-

бным и тестовым набором данных по формулам (3).  

Шаг 5. Сравнение степени корректности отображения учебных и тестовых данных.  

где %5KД   - экспериментально исследуемая допустимая ошибка аппроксимации значения 

выходного параметра динамической НС с прямым распространением сигнала. 

В случае не выполнения или не полного выполнения условия (3) необходимо вернуться на 

Шаг 2, в противном случае на Шаг 6.  

Шаг 6. Принятие решения на основе полученых результатов. 

 Предложенный алгоритм формирования архитектуры динамической НС с обратной 

связью позволяет сформировать легко адаптируемую, для различных конфигураций средств 

регистрации и типов двигателя, автоматизированную систему диагностирования ТС АГТД, 

которая проходит успешную экспериментальную реализацию на двигателях ПС-90-76SW, 

Д30КУ-154, RB-211-534E и PW127.   
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ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ КОЛЕКТИВНОГО ОРДИНАЛЬНОГО  

ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИ НЕЧІТКІЙ ВИХІДНІЙ ІНФОРМАЦІЇ  

П.П. Антосяк
1
, О.Ф. Волошин

2
 

1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Серед задач колективного експертного оцінювання задачі ранжування множини альте-

рнатив (об’єктів, варіантів, планів тощо) за ступенем проявлення деяких властивостей виді-

ляються великою кількістю конкретних застосувань. Такі експертизи виникають, наприклад, 

при комплексному аналізі якості продукції, аналізі характеристик продукції та виділенні го-

ловних показників якості; оцінюванні різноманітних проектів розвитку деяких галузей чи 

наукових досліджень; формуванні стратегії в області маркетингу, зокрема, у політиці, аналізі 

«якості» політичних кандидатів та їх стратегій тощо. 

Основною метою проведення таких експертиз є отримання відносних ординальних оці-

нок (оцінок альтернатив у порядковій шкалі, які є їх рангами у послідовності переваг) у ви-

гляді колективного (групового, узгодженого) ранжування альтернатив. Тобто, виникає задача 

колективного ординального експертного оцінювання у такій постановці: 

дано: скінченна множина альтернатив },...,{ 1 AnaaA  , 
An   кількість альтернатив; якіс-

ний критерій оцінки альтернатив ( K ); нормовані коефіцієнти )1,0(l , },...,1{ EE nNl  , 

1
1




En

l

l , які визначають компетентність експертів, En   кількість експертів; індивідуальні 

ранжування всіх експертів; 

знайти: колективне ранжування альтернатив множини A  за критерієм K , яке “найкра-

щим чином” узагальнює думку всіх експертів та є узгодженим із урахуванням компетент-

ності експертів. 

Доповідь присвячено проблемам подання експертної інформації у нечіткій формі та її 

аґреґуванню (побудові колективного ранжування). 

Для випадку нечітких експертних оцінок, поданих у вигляді матриць нечітких турнірів, 

нечітких відношень нестрогої переваги та нечітких лінгвістичних відношень переваги, роз-

винуто підхід до визначення результуючого ранжування, що базується на понятті відстані 

між нечіткими оцінками. Результати проведеного теоретичного дослідження підтвердили об-

ґрунтованість такого підходу за рядом нечітких аналогів раціонального групового вибору. 

Для випадку нечітких ординальних експертних оцінок альтернатив та випадку оцінок 

альтернатив у вигляді матриць нечітких турнірів пропонується непрямий підхід. Аґреґування 

індивідуальних оцінок реалізовано шляхом використання принципу більшості поданого не-

чітким квантифікатором. Аналогічно, нечіткий принцип більшості застосовується для обчис-

лення впорядкованих ваг, які використовуються при побудові усереднюючого оператора для 

визначення нечіткої колективної оцінки. 
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НАСТРОЙКА  ВЕСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 

Е.В. Артюхина, В.И. Горбаченко 

Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского 

 

Для численного решения краевых задач математической физики, описываемых  диффе-

ренциальными уравнениями, в частных производных (ДУЧП), наибольшее распространение 

получили методы конечных разностей и конечных элементов, требующие применения слож-

ных алгоритмов построения расчетных сеток. Кроме того, сеточные методы позволяют по-

лучить решение только в узлах сетки. Альтернативным подходом является использование 

различных вариантов метода взвешенных невязок, когда в качестве базисных функций при-

меняются радиальные базисные функции (RBF – radial basis function). Использование RBF-

функций рассматривается как бессеточный метод (meshless, meshfree). Применение RBF-

функций позволяет исключить трудоемкий процесс построения сетки и получить прибли-

женное дифференцируемое решение в произвольных точках области.  

Бессеточные методы эффективно реализуются на радиальных базисных нейронных се-

тях (RBFNN). Главное достоинство RBFNN состоит в использовании принципов обучения 

для формирования весов сети и параметров радиальных базисных функций. Решение ДУЧП 

на нейронной сети строится в процессе обучения сети, сеть обучается аппроксимации неиз-

вестного решения, используя в качестве критерия качества обучения сумму квадратов невя-

зок. Однако в настоящее время отсутствуют эффективные алгоритмы обучения RBFNN при 

решении краевых задач. 

Целью работы является совершенствование алгоритмов обучения RBFNN при решении 

краевых задач. 

Аппроксимация решения с помощью RBFNN основана на методе коллокаций 

    
1

m

k k

k

u w


 x x ,  

где u  – выход сети;  
T

1 2, , nx x xx  – вектор координат точки области (точки коллокаций), 

n  – размерность пространства;  
T

1 2, , , mw w ww  – вектор весов сети, 
T

1 2, , n

k k k kc c c   c  – 

центр радиальной базисной функции k ; 0ka   – ширина; m  – число нейронов первого 

слоя. Обучение сети сводится к нахождению неизвестных параметров , ,aw c  путем миними-

зации функционала 

      1 1 2 2

1
, , , , ,

2 2
I a


 w c r r r r  (1) 

где  
T

1 11 12 1, , , Kr r rr ,  
T

2 21 22 2, , , Nr r rr – векторы невязки решения во внутренних и гра-

ничных точках коллокации соответственно, N  и K  – количество внутренних и граничных 

точек коллокации.  

Известный алгоритм градиентного спуска совместного обучения весов, центров и ши-

рины строится путем чередования нескольких циклов обучения весов при зафиксированных 

центрах и ширине с несколькими циклами обучения центров и ширины при зафиксирован-

ных весах.  Алгоритм отличается низкой скоростью сходимости и требует подбора коэффи-

циентов скорости обучения. 

Для совершенствования процесса обучения была построена векторно-матричная мо-

дель обучения RBFNN при решении краевых задач. Пусть решается уравнение Пуассона 

  ,u f  x x  с граничными условиями       B u p

 x x , где B  – оператор гра-

ничных условий,   – граница области  . Доказано, что при настройке вектора весов 

функционал (1) может быть представлен в виде 
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1

, 2 , , ,
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I


   Aw w s w f f p p , (2) 

где f  и p  – векторы, компоненты которых равны значениям функций  ,f x y  и  ,p x y  в 

точках коллокации;  T T1

2
  A M M N N ,  T T1

2
  s M f N p , где A  – симметричная поло-

жительно определенная матрица; M и N  – матрицы, элементы которых определяются пара-

метрами RBF-функций. Из (2) видно, что минимизация функционала является задачей мини-

мизации квадратического функционала с симметричной положительно определенной матри-

цей A , для решения которой оптимальным является метод сопряженных градиентов (МСГ).  

Экспериментальное исследование предложенного алгоритма проводилось на модель-

ной задаче      
2 2

2 2
sin sin , ,

u u
x y x y

x y

 
     

 
 с граничными условиями 

 0,   ,u x y  . Задача имеет аналитическое решение. Алгоритм совместной настройки 

весов, центров и ширины строился путем чередования нескольких циклов настройки весов с 

несколькими циклами настройки центров и ширины.  Для настройки весов применялся МСГ 

минимизации квадратичного функционала. Для настройки центров и ширины применялись 

простейший алгоритм градиентного спуска и алгоритм МСГ для нелинейной задачи 

наименьших квадратов. Задача решалась при числе нейронов, равном 64. Число внутренних 

точек коллокации равно 100, число граничных точек коллокации равно 124. Нейроны перво-

начально располагались на квадратной сетке, включающей область решения и один слой за-

контурных точек. Применялась многократная случайная генерация относительно небольшо-

го числа точек коллокации внутри и на границе области решения. 

Получены следующие результаты: достигнуто значение относительной среднеквадра-

тической погрешности решения 0,0005, абсолютная погрешность по сравнению с аналитиче-

ским решением не превышает 0,00003. Относительное время решения задачи различными 

методами представлено на рис. 1. За единицу принято время решения МСГ минимизации 

квадратичного функционала. 

 
Рис. 1 – Сравнение эффективности алгоритмов обучения 

Алгоритм МСГ минимизации квадратичного функционала позволил сократить время 

решения модельной задачи в 6 раз  по сравнению с формальным применением МСГ. По 

сравнению с методом градиентного спуска с подбираемым коэффициентом обучения для ве-

сов время решения сократилось почти на порядок. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ У БАГАТОРІВНЕВИХ АЛГОРИТМАХ  

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

О.Ю. Берзлев, М.М. Маляр, В.В. Ніколенко 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

Прогнозування часових рядів є однією з найбільш складних, але, в той же час, най-

більш потрібних задач сьогодення. Оцінка можливих шляхів розвитку процесів у майбут-

ньому розглядається в найрізноманітніших галузях людської діяльності, таких як промислове 

виробництво, економіка, наука, тощо. Прогнозування також широко застосовується на фон-

довому ринку, в банківській справі, страховому бізнесі, сфері електронної комерції, торгівлі і 

маркетингу. Прогнозування часто є незамінною складовою прийняття управлінських рішень 

і використовується з метою організації процесу управління як певних господарських 

суб’єктів, так і економіки в цілому. 

З розвитком інформаційних технологій з’явилося багато модифікацій традиційних під-

ходів, виникли концептуально нові, надійніші методи, які здатні більш ефективно обробляти 

вхідні набори даних, оцінювати і відбирати тільки ті методи, які найкраще підходять для 

аналізу часового ряду і прогнозування.  

Ціллю дослідження є проведення аналізу задачі розробки методу прийняття рішень на 

біржі, в основі якої лежать результати роботи як новітніх інтелектуальних моделей, так і тра-

диційних адаптивних комбінованих моделей прогнозування.  

Нехай  tz  – часовий ряд. Якщо ttti  0 ,  ni 0 , 0t  – початковий час, t  – часо-

вий інтервал, тоді часовий ряд можна записати у вигляді: 

        nn tztztzzzzZ ,,,,,, 1010   .    (1) 

Задача прогнозування полягає у побудові такої моделі M , яка б для довільного m , 

m0 , визначала прогнозоване значення  mẑ  в момент mt , на основі множини даних 

 mizi  , і величина похибки прогнозу була б мінімальною. Основними етапами реалізації 

задачі прогнозування є дослідження загальної структури і первинна обробка часового ряду, 

вибір і розробка методів прогнозування, реалізація прогнозу і оцінка якості прогнозування. 

Для розв’язання задачі прогнозування можна обрати клас адаптивних моделей, які ко-

ректують власні параметри у відповідності з похибками прогнозу на попередніх кроках. Крім 

того, процес адаптації може відбуватися в результаті аналізу як послідовних в часі, так і па-

ралельних модифікацій моделей [1]. Результатів застосування такого підходу на реальних 

часових рядах часто буває досить, щоб отримати задовільні оцінки майбутніх членів ряду. 

Збільшити точність прогнозування можна шляхом дослідження набору адаптивних моделей 

різних типів з різними параметрами, які оцінюються апріорно на експериментальному інтер-

валі часового ряду. До програмного набору моделей можуть, наприклад, включатися адапти-

вні поліноміальні моделі Брауна та Трігга-Ліча різного порядку. Прогноз рекомендують зна-

ходити на основі піднабору програмного набору або, так званого, базового набору, в який 

включають тільки ті моделі, які дають найточніші прогнози на ділянці ряду, яка досліджу-

ється у визначений момент часу. Формування базового набору моделей може здійснюватися 

з використанням певного критерію відбору (для деталей див. [1]).  

Для підвищення точності прогнозування пропонується будувати на основі набору адап-

тивних моделей комбіновані селективні та гібридні моделі. Адаптація комбінованих моделей 

здійснюється на трьох рівнях: адаптація параметрів згладжування поліноміальних моделей, 

адаптація за типом моделі і за параметрами комбінованої моделі.  

Для прогнозування часових рядів можуть бути застосовані й підходи інтелектуальних 

обчислень та інтелектуальної обробки даних (Time Series Data Mining), серед яких: дерева 

рішень, інструментарій нечіткої логіки і створення гібридних моделей з його використанням 

[2], системи класифікації та розпізнавання образів [3], еволюційне моделювання, генетичні 

алгоритми та  програмування генетичних виразів [4-6] тощо.  
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Розглядається деяка схема прийняття рішень на біржі (СПРБ), яка певним чином, ви-

значає точки часового ряду для купівлі та продажу і виконує відповідні операції, змінюючи 

тим самим початкову суму активів 0S  (грошові запаси) на 1S . Тоді 01 NSS  , де 
0

1

S

S
N   на-

зивається коефіцієнтом нагромадження. Якщо 1N , то активи збільшилися, якщо ж 1N  – 

зменшилися. Якщо розглядається пара СПРБ 
1A  і 

2A  з коефіцієнтами навантаження 
1AN  і 

2AN  відповідно,  то їх можна порівняти за формулами:  
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Для визначення абсолютної оцінки якості прийнятих рішень на фіксованому часовому 

ряді пропонується алгоритм, еталонний оракул (ЕО), який полягає у  визначенні коефіцієнта 

нагромадження активів N  шляхом виконання в кожній точці максимуму операцій продажу, 

а в точках мінімуму операцій купівлі найбільш ефективним чином. Якщо 
ikz  –  точка купів-

лі, а 
imz  – точка продажу для ряду (1), ii mk  , ni  , а r  – кількість точок купівлі та прода-

жу, то  
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тоді коефіцієнт нагромадження ЕО визначається так: 
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Нехай   – горизонт прогнозування. Було побудовано багаторівневий алгоритм, який 

для різних значень   визначає точки купівлі та продажу [3]. Для проведення експерименту 

було обрано часовий ряд цін на срібло за 2007-2010 роки, всього 720 вимірювань. Було 

отримано максимальний коефіцієнт навантаження для 7 , 58,4N . Коефіцієнт наванта-

ження ЕО для даного ряду 21,509N . 

В ході проведених досліджень було виявлено, що навіть попри достатньо високу якість 

прогнозів, використання СПРБ, які засновані на традиційних підходах, ведуть до втрати ак-

тивів у 50-100 разів більше, в порівнянні з еталоном. На думку авторів, мінімізувати помилки 

в управлінні капіталом і збільшити активи може застосування новітніх інтелектуальних об-

числень для розв’язання задачі прогнозування і прийняття рішень на біржі.   
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СВОБОДИ ВИБОРУ КРАЩИХ РІШЕНЬ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІТЕРАЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ МГУА 

О.С. Булгакова 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем  

НАН та МОН України, Київ 

 

В доповіді представлено результати чисельного дослідження впливу ключового пара-

метра ітераційних алгоритмів методу групового урахування аргументів (МГУА) – свободи 

вибору кращих рішень ряду F – на ефективність багаторядного, релаксаційного, комбінова-

ного та узагальненого алгоритмів. Основні показники ефективності – відновлення структури 

істинної моделі, закладеної в даних та значення критерію селекції.  

Характеристика алгоритмів. Ітераційні алгоритми МГУА [1] розв’язують задачі по-

будови моделей за вибіркою W=(X y) даних n спостережень за m вхідними та однією вихід-

ною змінними. Для дослідження було обрано такі різновиди алгоритмів [2]: 

– багаторядний (Б) – класичний алгоритм МГУА [1], де в процесі обчислень на кожній 

ітерації (ряді) формуються проміжні частинні моделі з усіх можливих пар аргументів, 

якими є F кращих виходів попереднього ряду r, де F – свобода вибору рішень: 

),(1 r

j

r

i

r

l yyfy 
, i1,..., F;  ji+1,..., F; l=1,…, 2

mC . 

– релаксаційний (Р) – алгоритм, у якому пари формуються з проміжних та початкових ар-

гументів: ),(1

j

r

i

r

l xyfy 
; 

– комбінований (К) – алгоритм, у якому формуються пари як з проміжних, так і з почат-

кових аргументів, він об’єднує два попередніх; 

– узагальнений (У) [2] – алгоритм, де пари формуються як у комбінованому і, крім того, 

застосовується комбінаторна оптимізація складності всіх частинних моделей, тобто, він 

узагальнює три названі вище алгоритми. 

Всі алгоритми шукають оптимальну модель як розв’язок задачі оптимізації: 

)),,(,(minarg*

f
f

XfyCRf 




     (1) 

де CR – деякий критерій селекції, наприклад, критерій регулярності: 

,ˆˆ
22

|| ABBABBAB XyyyAR           (2) 

що ґрунтується на розбитті вибірки W на дві частини A та  B, де 
Â  – оцінка параметрів на А. 

Методика чисельного дослідження [3]. Кожен алгоритм характеризується своїми вхі-

дними (управляючими) параметрами, а також проміжними та вихідними показниками проце-

су побудови моделі.  

Вхідні параметри: число початкових аргументів m; число точок у вибірці n; критерій 

селекції моделей; свобода вибору моделей F.   

Проміжні показники: графік зміни мінімальних та максимальних значень критерію по 

рядах; зміна складу аргументів у кращій моделі по рядах.  

Вихідні показники: краща модель та її параметри; значення критерію селекції; склад 

аргументів кращої моделі та її близькість до істинної; загальний час роботи програми (час 

роботи центрального процесора).    

Методика чисельного дослідження впливу свободи вибору F на ефективність алгорит-

мів містить такі основні етапи: згенерувати матрицю аргументів Х із випадкових чисел за пе-

вним розподілом; задати конкретний вид залежності виходу не від усіх, а лише від певної 

частини аргументів; обчислити значення вектора у та сформувати вибірку W=(X y); побуду-

вати оптимальні моделі за кожним з алгоритмів при різних значеннях F. 

Отримані результати дозволяють вивчити вплив управляючих параметрів на проміжні 

та вихідні показники процесу побудови моделі та обрати найбільш ефективний алгоритм. 
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Результати дослідження. Дослідження проводилось за описаною методикою для ви-

падку лінійної істинної моделі. Матриця ]
~

[ XXX


 отримана за датчиком випадкових рів-

номірно розподілених чисел в інтервалі від 0 до 10, де 


X  - істинні, а X
~

 - зайві аргументи.  

Вибірка складається з 200 аргументів, з яких 10  інформативних та 190 зайвих. 

Істинна модель від 10 аргументів bXy


 , де b – вектор точних параметрів: 

10987654321 23533 xxxxxxxxxxy 


 

На рисунку показано зміну значень критеріїв селекції для різних алгоритмів при збіль-

шенні свободи вибору кращих моделей. Видно, що найменші величини критеріїв при всіх 

значення F має узагальнений алгоритм, а при F>40 значення критеріїв у всіх алгоритмах ста-

білізуються. Але вже при F = 20 результати практично не змінюються, що свідчить про дос-

татність цього значення для всіх алгоритмів. Тому саме для такої свободи вибору F = 20 в 

таблиці 1 подано повну характеристику ефективності всіх алгоритмів.  

Зміна значень критерію селекції при збільшенні свободи 

вибору моделей (логарифмічна шкала)
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Рис.1 – Вплив свободи вибору на зміну значень критерію селекції 

Таблиця 1 

Основні характеристики ітераційних алгоритмів при F = 20 

 

Видно, що істинну лінійну залежність відтворюють всі алгоритми, крім класичного ба-

гаторядного, але в узагальненому алгоритмі значення критерію регулярності AR найменше. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МЕТОДОМ ПРОГРАМУВАННЯ 

ГЕНЕТИЧНИХ ВИРАЗІВ 

Г.А. Гаркавенко 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Протягом своєї діяльності дослідник часто стикається із розпізнанням образів, визна-

ченням закономірностей поведінки різноманітних систем, аналізом результатів експеримен-

тів та прогнозуванням. При великих обсягах вибірок та присутності шумів ідентифікувати 

дані стає досить складно. Використання класичних методів ідентифікації проводить до знач-

них похибок в обчисленнях та, як результат, до створення неточної моделі. Використання не 

класичних та більш складних методів призводить до ще однієї проблеми – визначення опти-

мальних початкових налаштувань системи ідентифікації, що залежать від дослідника і зада-

ються на основі аналізу даних, попереднього досвіду та здорового глузду. Некласичні методи 

ідентифікації є досить складними і реалізовуються на ЕОМ.  

Ідентифікація об'єктів у загальному випадку полягає у визначенні їхньої структури і 

параметрів за спостережуваними даними – вхідному впливу і вихідних величинах. У цьому 

випадку об'єкт (елемент системи, об'єкт управління, елемент технологічного процесу і т. п.) є 

"чорним ящиком". Дослідник, піддаючи об'єкт зовнішнім впливам і аналізуючи його реакції, 

отримує математичну модель (опис його структури і параметрів), тобто, здійснює перетво-

рення "чорного ящика" в "білий ящик", домагаючись його "інформаційної прозорості". Гра-

фічно процес ідентифікації ілюструє рис. 1. 

 

Ідентифікація 
W1 

? 
W2 

Рис. 1 – Принципова схема процесу ідентифікації 
 

Значення вхідних та вихідних факторів є почат-

ковими даними задачі і формують вибірку, яку зручно представити у вигляді таблиці (табл. 

1), де Ryx iji ,,
.  

При цьому висувається гіпотеза про існування деякої залежності  

), ... ,,( ,2,1, niiii xxxfy  , (1) 

яка є функцією.  

При цьому задача знаходження потрібної закономірності автоматично перетворюється 

в задачу моделювання деякої функції 
ff ~'
(2).  

 ), ... ,,(), ... ,,(' ,2,1,,2,1, niiiniii xxxfxxxf , (2) 

де   є значенням похибки. 

Для розв’язання задачі ідентифікації пропонується використати метод, розроблений на 

базі генетичного алгоритму та парадигми програмування генетичних виразів. Схема алгори-

тму (рис. 2) та використана в методі функція пристосованості (3) подані нижче  

Таблиця 1 

Початкові дані для ідентифікації  

 

1,1x  2,1x
 … nx ,1  1y  

1,2x  2,2x
 … nx ,2  2y  

… … … … … 

1,mx  2,mx
 … nmx ,  my  
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Створення початкової 

випадкової популяції  

N індивідів 

Gen:= Gen + 1 

Початок 

Кінець 

Gen:= 0 

Репродукція 

Ініціалізація тестових 

даних 

Рекомбінація 

Мутація 

Переміщення 

i := 1..N 

Fitnessi(hi) 

Вибір генетичного 

оператора 

Вибрати одну 

особину  

 

Вибрати дві 

особини 

Вибрати одну 

особину  

 

Вибрати одну 

особину  

Вставити особин в 

нову популяцію 

Вставити особин в 

нову популяцію 

Вставити особин в 

нову популяцію 

 

Вставити особин в 

нову популяцію 

pr 

prl,i<>N 

pm 

prem 

i:= i + 1 

i := 1..N 

+ 

– 

|Fitness(hmax) - 

Fitnessmax| <= ξ 

or Gen = Genmax 

Рис. 2. – Блок-схема алгоритму  

hmax:=(max(Fitness(hi))) hi 

Gen:= Gen + 1 

Створення наступної 

популяцій по принципу 

елітичного відбору 

 




























 ).(x,...,  x  y-)x,...,(x ïðè ,0

,y-)x,...,(x*
)(

)(

nj,j,1jnj,j,1max

jnj,j,1max

j

i

j

i

j

i

i

hDhFitness

hFitness
Var

hnumVar

hFitness  
(3) 

В (3) )( jhD  є областю визначення для функції ih  яка виходить при трансляції. 

jnj,j,1 y-)x,...,(xjh  є точністю обчислень. )( ihnumVar  є функцією, що повертає кількість прису-

тніх в формулі хромосоми факторів. Var є значенням загальної кількості факторів обчислень. 

)( ihnumVar  будує дерева виразів для кожного гена, проглядає їх на присутність кожного фа-

ктору. 
Var

hnumVar i )(  є факторним коефіцієнтом ваги хромосоми. 
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СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ ОБУЧЕНИЯ ННС FOTSK ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НА 

MATLAB, C И CUDA C 

Б.С. Гривко, Ю.С. Проскурня 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

 

Рассмотрим задачу, в рамках которой возникла необходимость обучения нечеткой ней-

ронной сети (ННС), а именно ННС FOTSK. 

Задача связана с прогнозированием курсов ценных бумаг (ЦБ) посредством 

ННС FOTSK. Целью обучения ННС FOTSK является получение как можно более точного 

прогноза, построенного на основании информации за прошлые периоды. В нашем случае 

речь идет о подаче на входы нейронной сети данных о цене закрытия, наибольшей и наиме-

ньшей цене курса ЦБ, объемах торгов, индекса рынка, к которому принадлежит ЦБ за опре-

деленный период времени. 

Реализация алгоритма обучения ННС FOTSK основана на методе Differential Evolution. 

Изначально были проведены вычисления, использующие центральный процессор 

(CPU). Для этого была создана нейросетевая библиотека на языке C, которую в дальнейшем 

будем условно обозначать FOTSK_C, реализующая процесс обучения ННС FOTSK. Также 

была создана реализация обучения ННС FOTSK на Matlab. 

После проведения вычислений с помощью FOTSK_C и Matlab была создана программа, 

реализующая нейросетевые вычисления под CUDA. Данная программа использует графиче-

ский процессор (GPU) для проведения вычислений. 

Вычисления проводились с использованием одинарной точности (single, float). Исполь-

зование вычислений с двойной точностью для данного случая представляется излишним, так 

как это не улучшит качество обучения, зато потребует больше памяти и особенно времени. 

Было проверено, что результаты работы программы под CUDA идентичны результа-

там, получаемым при использовании FOTSK_C и Matlab. 

Для исследований использовалась следующая аппаратная конфигурация компьютера: 

 DualCore AMD Athlon II X2 250, 3000 MHz; 

 DDR3-1333 (667 MHz); 

 nVIDIA GeForce GTX 470. 

Проведен сравнительный анализ скорости обучения ННС FOTSK при реализации обу-

чения данной нейронной сети на Matlab,Cи CUDAC. 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ НАФТОГАЗОВОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ У ВИГЛЯДІ 

СТРУКТУРОВАНОЇ ФРЕЙМОВОЇ СИСТЕМИ 

М.М. Демчина 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Аналіз поточного стану реалізації проблеми інформаційного моделювання нафтогазо-

вої предметної області [1] у вигляді інформаційних інтелектуальних систем на основі баз да-

них та знань дозволяє виділити основні проблеми представлення знань в досліджуваній об-

ласті: 1) недостатня структуризація концептів та входжень знань; 2) наявність включень не-

чітких та розмитих даних та знань; 3) відсутність загальноприйнятих онтологій та таксоно-

мій ключових слів, термінів та понять; 4) слабка структуризація, зв’язаність та описовість 

джерел даних та знань предметної області. 

Аналіз функціональності інтелектуальних систем для нафтогазової предметної області 

таких як PLAST, COLECTOR, PRYPLYV, NAFTA [1] дозволяє виділити в них фреймово-

орієнтовані структуровані входження знань, які на рівні абстрактного представлення можна 

класифікувати у вигляді формального кортежу: 

  1 2 3 4

max max max max
1 1 2 2 3 3 4 4

1 2 3 4
1.. 1.. 1.. 1..

, , , 

, , ,
i i i i

set frame frame frame frame

i i i i i i i i
i i i i N

Frame Object Rule Domain Goal
   



               
.

 (1) 

Згідно класичних означень в даній області фреймова модель розглядається, в першу 

чергу, як добре структурована та об’єктно-орієнтована, що особливо сприятливо для реаліза-

ції системи в імперативних програмних парадигмах. Хоча згідно класичного визначення 

фреймом вважається структурований фрагмент знань для представлення стандартної ситуації 

предметної області, в новітній реалізації систем на основі знань, що орієнтовані на правила, 

фрейми не використовуються в чистому вигляді, а є, як правило, частиною гібридної конс-

трукції знань. Побудуємо формальне представлення та опишемо формальну математичну 

модель фреймово-продукційної системи на основі знань нафтогазової предметної області 

 
, , . . ,

, ,

set

i j i j kFrame Frame Slot Frame Slot AttributesDomain
FPM

DataTypes FrameRelations FrameRoutines

        
  

, (2) 

де max1..i i , maxi  – максимальна кількість фреймів (розглядається випадок тільки скінченної 

кількості) в системі; 
max1.. ij j , 

max

ij  – максимальна кількість слотів у i-му фреймі; 

kAttributesDomain  визначає області зміни значень слотів; в якості основних типів даних ви-

користовуються три типи: категорійний (перелічуваний), числовий, логічний: 

      , ,DataTypes Category enumerated numerical number boolean logical ; 

FrameRelations  – множина введених відношень між фреймами (як правило базовим є відно-

шення включення, орієнтоване на фрейми правил 
2iframeRule   ); FrameRoutines  – множина 

імперативних та декларативних процедур на основі фреймів. 

Таким чином, в даному дослідженні представлено концептуальну формалізацію проце-

су представлення знань нафтогазової предметної області засобами структурованих фреймів в 

інтелектуальних системах на основі баз даних та знань, що дозволить побудувати уніфікова-

ну методологію інтерпретації знань предметної області. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМБІНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

SOFT COMPUTING ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ З ОБМЕЖЕННЯМИ 

О. В. Єгорова 

Черкаський державний технологічний університет 
 

Функціонування складних виробничих, економічних, технічних і соціальних систем ха-

рактеризується набором певних факторів, параметрів та оцінюється за множиною критеріїв. 

Як фактори, так і критерії можуть мати різну природу, але у переважній більшості випадків 

(у практичних задачах) кількість критеріїв є обмеженою, а на значення факторів або їх ком-

бінації накладено певні обмеження. Математично формалізовані задачі оптимізації процесів 

функціонування вказаних систем складають клас задач з обмеженнями (Constraint Satisfaction 

Problem). Їх розв’язання є складним нетривіальним процесом, який вимагає розробки ефек-

тивних методів пошуку розв’язків з використанням комп’ютерної техніки, нових ідей, прин-

ципів, моделей та методів. Одним із таких підходів є комбіноване використання технологій 

Soft Computing. 

Нехай дано задачу лінійного програмування  

  , ny f x opt x X    

при обмеженнях  

  ,0,,...,0,0  ppixci

   .0,,...,1,0  pmmpixci  

Відомо декілька десятків методів пошуку глобального оптимуму цільової функції 

 .f x  В останні десятиліття для розв’язання оптимізаційних задач використовуються мето-

ди, що наслідують певні механізми функціонування живої природи. До них належать і ево-

люційні методи. Однак такі недоліки технологій Soft Computing як: залежність точності 

розв’язків від дискретності їх представлення і заданої точності майбутнього результату (як у 

генетичних алгоритмах); використання виключно рівномірного і (або) нормального розподі-

лу, що значно збільшує час розв’язання задачі (як у еволюційних стратегіях); залежність збі-

жності алгоритму від якості популяції,  значною мірою подолані у технології композиційно-

го подолання невизначеності [2], яка дозволяє здійснювати цілеспрямовану оптимізацію, 

враховуючи цілі і завдання дослідження. 

Ефективність методу пояснюється тим, що він працює із оновленими вибірковими су-

купностями, сформованими із найкращих точок попередньої сукупності за певними прави-

лами та нових точок, які пройшли попередній відбір. 

Основними проблемами реалізації відповідного алгоритму є значні витрати часу на пе-

ретворення обмежень, їх обчислення та відбір тих значень факторів, що належать простору 

пошуку.  

У доповіді наведено перший експериментальний результат використання запропонова-

ного методу, виконано порівняльний аналіз результатів з результатами, отриманими іншими 

методами. Визначено невирішені проблеми, що супроводжують процес застосування методу 

та реалізації відповідного алгоритму.   
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СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКИХ ОБРАЗОВ 

С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ ART 

К.К. Кадомский, А.А. Каргин 

Донецкий национальный університет 

 

Задача структурной классификации нечетких образов возникает в нечетких системах 

ситуационного управления и поддержки принятия решений [1], где входная информация о 

состоянии объекта управления представлена в нечетком либо лингвистическом виде. В таких 

системах целью классификации является переход от данных измерений к абстрактным кате-

гориям ситуаций и решений (реакций либо действий системы), удобным для построения 

отображения множества ситуаций во множество решений. В докладе построение классифи-

катора в процессе работы системы рассматривается как задача неконтролируемой иерархи-

ческой кластеризации (unsupervised hierarchical clustering) [2] нечетких образов на основе 

признаков. Эта задача решается с использованием принципов теории адаптивного резонанса 

(adaptive resonance theory, ART) [3, 4]. 

Сеть ART реализует последовательный конкурентный алгоритм кластеризации извест-

ный как конкурентное обучение (competitive learning) [2]. Этот алгоритм эффективен при ра-

боте с описаниями ситуации на основе признаков. Однако, существующие модели сети ART 

(fuzzy ART [4], distributed ART (dART) [5]) работают с аналоговыми (не нечеткими) входны-

ми данными и не позволяют выявить иерархические связи между категориями. В некоторых 

исследованиях [6, 7] лингвистическое описание ситуации перед подачей на вход сети ART 

преобразуется в аналоговый вектор - набор значений степени активности всех термов всех 

входных лингвистических переменных. Эффективность системы при этом снижается, поско-

льку:  

а) увеличивается размерность входных образов и объем ресурсов, необходимых для рабо-

ты сети; 

б) алгоритм классификации не получает никакой информации о числовых значениях при-

знаков входного образа и поэтому не может выявить количественные отношения между 

ними; 

в) обобщение на основе признаков, которое реализует сеть ART, и обобщение в терминах 

значений уверенности имеют различную семантику. 

В докладе предлагается модификация сети ART, которая непосредственно поддержи-

вает нечеткое представление данных. Входными данными являются нечеткие либо лингвис-

тические описания ситуации. Каждый компонент такого описания характеризует значение 

соответствующего признака, измеренное неточно, либо оцененное с некоторой долей уве-

ренности на основе неполной информации. Количество входов сети соответствует количест-

ву входных лингвистических переменных. Долговременная память сети содержит набор не-

четких категорий ситуаций. Каждая категория есть некоторое выпуклое унимодальное нече-

ткое множество на универсальном множестве всех возможных ситуаций. Для каждого вход-

ного описания ситуации сеть формирует:  

а) описание ситуации на основе имеющихся категорий, т.е. вектор активности категорий, 

каждая компонента которого есть степень принадлежности текущей ситуации соответ-

ствующей категории; 

б) восстановленное описание ситуации на основе признаков (в случае, если входное опи-

сание неполно либо искажено). 

Внутренним представлением ситуации является упорядоченный набор нечетких чисел 

(нечеткий вектор). Для повышения скорости работы сети используется параметрическое 

представление нечетких множеств и все операции над ними выполняются в параметрическом 

виде. 

Нечеткие категории в памяти системы представлены прототипами. Значения признаков 

каждого прототипа кодируются нечеткими весами связей F1-F2, каждый из которых, кроме 

числового значения признака, определяют также степень размытости этого значения и сте-
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пень уверенности в том, что данный признак является характерным для категории. Это поз-

воляет хранить категории различного уровня обобщения. Используется распределенное ко-

дирование категорий, однако, в отличие от модели dART [5], каждый отдельный элемент 

слоя категорий (F2) также представляет самостоятельную простую категорию. Одной ситуа-

ции соответствует множество активных элементов слоя F2, прототипы которых рассматри-

ваются как дополнительные нечеткие описания составного прототипа сложной категории, к 

которой отнесена текущая ситуация. Таким образом, сложные категории кодируются ансам-

блями активных элементов слоя F2, и множество категорий, хранимых сетью, образуют ие-

рархию по принципу конкретизации. 

Для активации в слое F2 предложена оценка расстояния в пространстве прототипов, ко-

торая является аналогом корреляционной оценки расстояния Махаланобиса между экземп-

ляром и статистической совокупностью, модифицированной для случая нечетких множеств. 

Для формирования составного прототипа на основе вектора активности слоя F2 предложена 

операция взвешенной суперпозиции прототипов. Процедура сравнения в слое F1 реализована 

на основе оценки расстояния между входным образом и сформированным составным прото-

типом. Процедура поиска реализует исключение избыточных элементов из вектора активно-

сти слоя категорий. 

В процессе обучения обобщенной сети ART формируются прототипы категорий, подм-

ножества признаков, характерных для каждой категории, а также иерархические связи между 

категориями. Как и в модели dART, обучение организовано по конкурентному принципу: на 

каждой итерации обучения величина изменения нечеткого веса связи между узлами сети 

пропорциональна степени активности этих узлов. 

Предложенная модель позволяет повысить эффективность применения принципов ART 

в задаче структуризации базы знаний нечеткой системы управления по сравнению с сущест-

вующими исследованиями [6, 7]. Модель апробирована в составе автоматической системы 

управления роботом Lego® Mindstorms® NXT 2.0. 
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Однією з основних задач при створенні інтелектуальних систем є моделювання проце-

сів мислення, пізнання та навчання. Оскільки розумова діяльність пов’язується із людиною, 

то й створення штучних інтелектуальних систем йде шляхом моделювання та імітації анало-

гічних процесів у людині. Визначний прогрес у дослідженнях процесів і створенні теорій, 

пов’язаних з розумовою діяльністю людини, було досягнуто впродовж останніх ста років, 

хоча ці питання цікавили ще античних філософів, зокрема Платона і Арістотеля. Здатність до 

мислення, пізнання, абстрагування, формування системи знань та використання їх в цілесп-

рямованій діяльності для зміни та пристосування оточуючого середовища стала найважли-

вішою конкурентною перевагою людини в процесі еволюції.  

Знання представлені взаємопов’язаними практичною і теоретичною складовими через 

які реалізуються основні функції знань – пізнавальна (гносеологічна), онтологічна (інтерпре-

таційна, сутнісна), прогностична, твірна (синтетична). Платон вважав, що людина вже вмі-

щує в собі увесь можливий обсяг знань і лише шлях інтелектуальних обчислень та суджень 

відділяє людину в розумово-незрілому стані від людини, що володіє значними обсягами ін-

формації. Зокрема, Платон визначає процес виділення знання на основі постійного міжосо-

бистісного контакту (комунікацій, контактів, транзакцій). Наступним кроком у теорії пізнан-

ня була ідея І.Канта про три рівні створення знання – відчуття; інтерпретація відчуттів (під-

ведення під окремі категорії усього здобутого простими даними чуттів); інтелектуальні (ло-

гічні) судження на основі гіпотез і ситуацій. Значний склад у феноменологічні аспекти пі-

знання було зроблено Е. Гуссерлем, зокрема ним була створена теорія знаку. За Гуссерлем 

пізнання носить характер інформаційних актів, що дозволяє визначити ноему – відоме ядро, 

яке разом з множиною змінних характеристик утворює різноманітні модифікації даного 

знання. На основі теорії Е. Гуссерля П. Прехтль зробив припущення, що істинним може бути 

те,що є цінним у житті. Цим феноменом можна пояснити обмеженість, відносність і нескін-

ченість пізнання. Важливим доповненням до феноменології пізнання є ідея логіцизму, сфор-

мульована Ф.Л.Г. Фреге, зокрема ним була визначена відмінність між змістом і значенням і 

запропонований семантичний трикутник, що пов’язував знак, зміст і значення. В системі уя-

влень Ф.Л.Г. Фреге значення – це іменована предметна область, а зміст – певний аспект роз-

гляду цієї предметної області. 

Базовим інструментом представлення, накопичення, передачі та використання знань є 

мова, в тому числі її формальна семіотична модель. Важливі у семіотиці результати були 

отримані Ф.де Соссюром та Ч.С. Пірсом. Зокрема, Ф.де Соссюром було введено дихотомічна 

концепція знаку – визначник-визначальне. Мова за Ф.де Соссюром являє собою систему зна-

чимостей. На відміну від значення значимість знаку виникає із його відношень із іншими 

знаками мови. Відповідно виділяють два види значимостей: синтагматичні відношення і асо-

ціативні відношення. В розвиток ідей Ф.де Соссюра Ч.С.Пірс визначив предмет семіотики як 

вчення про природу і основні різновиди знакових процесів та створив базову семіотичну 

класифікацію знаків: знаки-образи (icon), знаки-індекси (index), знаки-символи (symbol). Су-

часна семіотика була сформована Ч.У.Моррісом, який систематизував семіотику і виділив 

основні її розділи – синтактику, семантику і прагматику [1]. Семіотику відносять до метана-

ук.  

Поняття синтаксису застосовується в різних контекстах (предметних сферах). Синтак-

сис в семіотиці вивчає сукупність відношень між знаками. Прагматика у межах семіотики 

досліджує відношення між знаковими системами та їх користувачами. При створенні штуч-

них інтелектуальних систем правильний вибір або створення знакової системи дозволяє 
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структурувати процес комунікацій і надати йому адекватності (змістовності) і передбачува-

ності реакцій учасників комунікацій на різні повідомлення (знаки). Знакова система забезпе-

чує однозначність інтерпретації (розпізнавання) і трактування знаків-повідомлень, якими 

обмінюються учасники комунікацій.  

Семантика в семіотиці вивчає зміст мовних конструкцій виходячи із відношень між ви-

значниками мови – словами, словосполученнями, знаками і символами. Предмет семантики 

визначається її предметною сферою. Для створення штучних інтелектуальних систем важли-

ва формальна семантики, що надає формальні математичні засоби для опису семантичних 

моделей та інтерпретації формальних і природних мов. Формальна семантика визначає різні 

підходи до опису семантики формальних систем, найбільш поширеним з яких є модельно-

теоретична семантика. Модельно-теоретична семантика ґрунтується на теорії істинності 

А.Тарського [2] і полягає в тому, що зміст частин твердження задається різними способами 

рекурсивного визначення групи функцій інтерпретації на попередньо задані математичні 

множини. Крім того, А.Тарським був запропонований механізм вирішення семантичних па-

радоксів на основі використання метамови, причому для кожної метамови може бути визна-

чена метамова наступного, вищого рівня. Множина метамов для усунення семантичних па-

радоксів мов нижчих рівнів дістала назву «сходи Тарського». 

При побудові штучних інтелектуальних систем використовуються також положення 

основних складових сучасної математики – теорії доведень, теорії моделей, аксіоматичної 

теорії множин, теорії рекурсивних обчислень, причому теорія доведень представляє синтак-

сичний аспект, а теорія моделей – семантичний.  

Таким чином, при створенні і функціонуванні інтелектуальних систем, орієнтованих на 

знання слід враховувати описані вище особливості використання знакових систем, які є ха-

рактерними для природних інтелектуальних систем. 

Окрім описаних особливостей пізнання і трансформації інформації із зовнішнього се-

редовища в інтелектуальних системах не менш важливим є активний аспект – цілеспрямова-

ний вплив штучних систем на оточуюче середовище в процесі свого функціонування з ура-

хуванням поточного стану «розвитку» («навченості») системи. Актуальними у цьому кон-

тексті стають процедури визначення поточного стану інтелектуальної системи та визначення 

адекватності її реакції на зовнішні збудники. Отже, процес функціонування інтелектуальної 

системи може бути описаний такою послідовністю: 

реальність – сприйняття – мова – інтерпретація (пояснення) – пізнання (розширення) – 

знання (систематизація, модель) – трансформація –– навчання (створення моделі) – застосу-

вання моделі – вироблення навичок – свідомо/несвідоме відтворення моделі. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ОБРАБОТКИ 

ПОТОКА ДАННЫХ ИСКУСТВЕННЫМИ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ 

В.А. Колбасин 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

Искусственные нейронные сети (ИНС) широко применяются при решении практичес-

ких задач, связанных с распознаванием сигналов различной природы [1]. Однако для их про-

граммной реализации требуются ощутимые затраты вычислительных ресурсов, что затруд-

няет применение ИНС в задачах, связанных с обработкой данных в режиме реального време-

ни. В таких задачах для достижения требуемой производительности могут быть использова-

ны технологии параллельных вычислений. Однако как специализированные нейропроцессо-

ры, так и классические технологии параллельных вычислений (OpenMP, MPI) существенно 

повышают стоимость решения. Более приемлемое соотношение цена/производительность 

можно получить при использовании технологии массовых параллельных вычислений CUDA 

[2], но для ее использования необходимо, чтобы задача эффективно представлялась в модели 

вычислений «одна инструкция для многих данных» (SIMD), что выполняется для ИНС и 

удовлетворяла ряд ограничений по затратам памяти и используемым функциям. Данная ра-

бота посвящена исследованию программной реализации на платформе CUDA ИНС прямого 

распространения для задачи обнаружения и распознавания одномерных сигналов. 

Проведено сравнение трех способов вычисления сигмоидной активационной функции 

нейрона: прямое вычисление по соответствующей формуле, вычисление с использованием 

функции ускоренного вычисления экспоненты и вычисление с помощью интерполяции табу-

лированных значений активационной функции. Для тестовой задачи выбор варианта вычис-

ления не оказал существенного влияния на результаты распознавания, но надо отметить, что 

с использованием выбранного метода вычисления проводилось как обучение ИНС, так и по-

следующее распознавание. Наименьшим оказалось время вычисления с использованием фу-

нкции ускоренного вычисления экспоненты.  

Были изучены два режима распараллеливания обработки потока данных: на уровне ал-

горитма обработки одного блока данных и на уровне распределения блоков данных по про-

цессорным ядрам. Показано, что в первом случае повышается скорость реакции системы, но 

снижается достигаемая пиковая производительность, а во втором случае – достигается наи-

большая производительность, но при этом увеличивается время запаздывания между прихо-

дом сигнала в систему и его распознаванием.  

Рассмотрены варианты использования разделяемой памяти и кеша текстур для ускоре-

ния работы ИНС. Приведены зависимости скорости обработки данных ИНС в зависимости 

от характеристик аппаратуры CUDA, параметров потока и нейронной сети. Приведены ре-

комендации по выбору аппаратной платформы для конкретных параметров потока данных и 

ИНС. Также приведено сравнение реализации ИНС на платформе CUDA c реализацией на 

базе платформы OpenMP 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ДЕСКРИПЦИОННОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В ФОРМАЛИЗОВАННОМ ЯЗЫКЕ АНАЛИЗА РИСКОВ 

Н.Б. Копытчук, П.М. Тишин, К.В. Ботнарь, М.В. Цюрупа 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Важность разработки методов анализа рисков в сложных технических системах обус-

лавливается высокой ценой последствий возникающих ситуаций. Последствия некоторых 

нежелательных ситуаций может выражаться как в экономических, так и в технических, либо 

каких-нибудь других единицах. Так, например, кроме некоторых финансовых потерь, разли-

чные ситуации могут привести к понижению эффективности работы системы или к потере 

доверия у пользователей или клиентов. Результатом анализа рисков для некоторой сложной 

технической системы обычно является набор некоторых мероприятий, который направлен на 

уменьшение рисков в системе. Для оптимального выбора таких действий необходимо иметь 

описание состояний системы, ситуаций, в которых система может находиться, а также ее 

взаимодействие с другими системами и окружающей средой. Подобное описание можно 

осуществить в рамках онтологии, которая содержит знания о технической системе и окру-

жающей ее среде с помощью некоторого формализованного языка представления знаний 

(ЯПЗ). При описании системы и особенно окружающей ее среды часто возникают сложности 

в четком описании некоторых понятий либо их значений. Для подобных случаев необходима 

формализация нечеткостей в рамках ЯПЗ и правил нечеткого вывода. 

В работе рассмотрен вопрос разработки формализованного ЯПЗ для анализа рисков в 

сложной технической системе на основе графического языка анализа рисков CORAS. За ос-

нову формализованного языка взят язык дескрипционной логики ALC [1]. Для формализации 

нечеткостей применялся нечеткий ALC [2]. В основе ALC лежат понятия «концепт» и «роль», 

которые задают множество индивидов и бинарные отношения между ними соответственно. 

Для нечетких понятий вводятся более общие понятия нечеткого концепта и нечеткой роли. 

При использовании нечеткостей в ALC концепт интерпретируется как нечеткое множество, а 

роль – как нечеткое отношение. Это означает, что каждый концепт или роль характеризуют-

ся некоторой своей функцией принадлежности. Функции принадлежности, определяющие 

некоторые лингвистические значения некоторого параметра, задавались с точки зрения фор-

мирования полного ортогонального семантического пространства [3] на заданной области 

значений параметра. 

Методология CORAS поддерживает несколько видов диаграмм, каждая из которых 

описывает свой конкретный аспект исследуемой системы. Используя возможности языка 

ALC, были введены нечеткие концепты, описывающие диаграммы CORAS и объекты, кото-

рые они содержат. Также введены нечеткие роли, описывающие отношения между объекта-

ми. На основе полученных понятий и отношений была создана онтология в среде Protégé, 

что позволило строить запросы и делать логический вывод. 

Подобный подход в построении онтологий для сложных технических систем упрощает 

проведение анализа рисков в системе. Построение онтологии позволяет достаточно быстро 

проводить поиск и анализ источников риска для системы, благодаря возможности формиро-

вания запросов. Использование же нечеткого описания дает возможность оценить уровень 

риска при отсутствии точных исходных данных. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ 

ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Л.И. Короткая, К.Г. Семёнова 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет» 

 

 В решении задач искусственного интеллекта нейронные сети (НС) находят всё более 

широкое применение. Алгоритм вычисления долговечности конструкций, эксплуатирующи-

хся в агрессивных средах с изменяющейся геометрией элементов, предполагает совместное 

решение задачи напряжённо-деформированного состояния и системы дифференциальных 

уравнений (СДУ). На точность решения задачи существенное влияние оказывает выбор кон-

кретного значения шага интегрирования СДУ. При нерегулируемом параметре интегрирова-

ния и при различном запасе прочности, возможны расхождения получаемого результата дол-

говечности системы численным и аналитическим методами от 0,3 до 15%. В связи с этим 

представляется актуальным создание регулятора, который позволил бы определить значение 

шага интегрирования на основании входной информации о параметрах агрессивной среды, 

геометрических характеристиках сечений, запаса прочности и требуемой точности решения. 

В данной работе в качестве такого регулятора предлагается использование НС. 

При практической работе с НС приходится экспериментировать с большим числом раз-

личных архитектур сетей и алгоритмов их обучения. Главным показателем качества резуль-

тата обучения НС является контрольная ошибка. Для сетей с приблизительно равными оши-

бками целесообразно выбирать ту, которая имеет более простую архитектуру [1]. В данной 

работе было рассмотрено две сети: с одним и двумя скрытыми слоями в последовательном 

режиме обучения. Порядок представления примеров обучения для разных эпох изменялся 

случайным образом для предотвращения замкнутых циклов в процессе эволюции синаптиче-

ских весов. Проблема многослойного персептрона с одним скрытым слоем состоит в том, 

что нейроны взаимодействуют на глобальном уровне. С одной стороны, в сложных задачах 

такое взаимодействие усложняет повышение качества аппроксимации в одной точке без яв-

ного ухудшения в другой, а с другой – при наличии двух скрытых слоев процесс аппрокси-

мации становится более управляемым.  

Авторам представляется целесообразным использование многослойного персептрона, 

обучение которого проводилось  с учителем с помощью алгоритма обратного распростране-

ния ошибки. Успех применения нейронной сети обычно требует проведения значительного 

числа экспериментов. Несомненно, важным фактором является выбор учебных данных. 

Множество образцов должно обладать наибольшей информационной насыщенностью и ми-

нимальной зашумлённостью. Следующим важным аспектом использования НС является 

представление числа обучаемых образцов для каждой эпохи. Очевидно, что при недостаточ-

ном числе  образцов сеть будет плохо натренирована, но и чрезмерное их количество может 

привести к так называемому параличу сети. Кроме того, для ускорения обучения сети целе-

сообразно проводить кросс-проверки, что позволяет контролировать на определённых этапах 

процесс обучения сети. Ещё один вопрос, возникающий перед проектировщиком НС – это 

выбор функции активации. В данной работе рассматривались две сигмоидальные функции: 

логистическая  и гиперболический тангенс.  

Использование НС для определения параметров численных процедур дает основание 

квалифицировать созданную информационную систему, предназначенную для решения за-

дач долговечности корродирующих конструкций с заданной точностью получаемого реше-

ния как интеллектуальную. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПОДІБНОСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО 

КЕРУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

П.Д. Лежнюк, О.Ю. Петрушенко 

Вінницький національний технічний університет 

 

Обчислювальний процес пошуку оптимальних параметрів будується за схемою, коли у 

відповідність до прямої задачі оптимізації ставиться і розв’язується двоїста їй задача [1]. У 

нашому випадку двоїстими змінними є критерії подібності досліджуваного процесу[2]. Ефе-

ктивність обчислюваного процесу залежить від розмірності прямої задачі оптимізації, зокре-

ма, від співвідношення між кількістю членів математичної моделі m і параметрів n, що опти-

мізуються. Метою даної роботи є підвищення ефективності процесу розв’язування оптимі-

заційних задач великої розмірності шляхом використання засобів нейро-нечіткого моделю-

вання.   

Пряма задача оптимального керування формулюється таким чином: 

мінімізувати 
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де  xf – деякий узагальнений критерій оптимальності; 
jx – змінні параметри; аі, 

ji – пос-

тійні коефіцієнти; m1 –  кількість складових цільової функції (1); mk+1 – кількість складових 

k-го обмеження (для зручності використовується суцільна нумерація членів математичної 

моделі). 

Відповідна двоїста задача оптимального керування формулюється таким чином [1]: 
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Тут розглядаються задачі, коли nm , тобто матриця α прямокутна і система рівнянь 

(4) невизначена. В цьому випадку розв’язок системи рівнянь (4) відносно критеріїв подібнос-

ті можна отримати у вигляді:  
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н0 ββπ  ,       (5) 

де зπ  і 
jн  – залежні і незалежні (базові) критерії подібності; β0- вектор нормалізації; βj – 

вектор нев’язки; t=m-n-1 – міра складності задачі критеріального програмування. 

В (5) вектори нормалізації 0β  і нев’язки 
jβ  визначаються з матриці α в результаті перетво-

рення її методом Гаусса-Жордана відносно залежних змінних зπ .  

Суть застосування методу нейро-нечіткого моделювання полягає в тому, що незалежні 

критерії подібності πнj в (5) розглядаються як такі, що за своїм змістом відповідають функції 

належності  . Функція належності як і критерій подібності змінюються від 0 до 1. Отже, 

можна провести аналогію між функцією належності та критерієм подібності. Схожість фун-

кції належності і критерію подібності дозволяє використовувати функції належності замість 

критеріїв подібності при визначенні оптимізуючого вектора критеріїв подібності. 

Замінимо критерії подібності нj в (5) функціями належності 
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де 
j  – функції належності для незалежних критеріїв подібності π нj . 

Тоді двоїста функція (3) з врахуванням (6) перепишеться в такому вигляді: 
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Запропоновано алгоритми пошуку оптимального значення цільової функції (3) за об-

межень (4). Один з них використовується тоді, коли є достатньо велика вибірка ретроспекти-

вних даних про можливі оптимальні значення незалежних критеріїв подібності. При цьому 

використовуються можливості існуючих програмних засобів (MATLAB) з метою автомати-

зації процесу визначення параметрів функції приналежності. Інший алгоритм полягає в 

представленні критеріїв подібності у вигляді нечітких множин. Для розв’язку задачі оптимі-

зації критерії подібності представляються у вигляді нечітких множин i
~ . Цей алгоритм ви-

користовується тоді, коли є нечітка множина значень незалежних критеріїв подібності та 

можна самостійно записати правила нечіткого висновку у вигляді системи логічних рівнянь.  

Розроблені метод і алгоритми використані для розв’язування задачі визначення поточ-

них і оптимальних значень технічних втрат потужності в електричних мережах, зокрема для 

тестової схеми електричної мережі 110–220 кВ ІЕЕЕ та схем реальних енергосистем. Отри-

мані результати підтверджують їх ефективність.  
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ПРО РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ ГІБРИДНОГО ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ  

З ДІЙСНИМ КОДУВАННЯМ 

Б.А. Литвин 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України 

 

У цій роботі запропоновано розпаралелену модифікацію гібридного генетичного алго-

ритму з дійсним кодуванням [2]. Генетичні алгоритми (ГА) є засобами стохастичного пошу-

ку, в основі якого лежать принципи “біологічного” відбору, репродукції та мутації [4, 7]. Ці 

алгоритми успішно використовуються для розв’язання різноманітних прикладних та науко-

вих задач, вони дають можливість побудувати розв’язок за прийнятний проміжок обчислю-

вального часу. Проте існуюча тенденція до подальшого ускладнення задач, викликана потре-

бами сучасності, призводить до збільшення тривалості обчислень. Тому актуальними є різні 

спроби модифікації ГА з метою його пришвидшення і серед них найбільш ефективною, на 

даний час, є розробка процедур розпаралелення [3]. Доцільність цього підходу пояснюється 

також широким розповсюдженням багатоядерних процесорів у новітніх комп’ютерних сис-

темах. 

Типова схема генетичного алгоритму передбачає формування початкової популяції 

особин, з якої генерується нова популяція за допомогою генетичних операторів селекції, 

схрещування та мутації, що триває доти, поки не виконається заданий критерій зупинки. 

Особина у ГА характеризується хромосомою та пристосованістю, що є певним поданням оп-

тимізаційних параметрів і значення цільової функції. Традиційно ГА використовують бінар-

не кодування хромосом [4]. Однак, багато практичних задач передбачають знаходження оп-

тимальних параметрів, які приймають дійсні значення. Для розв’язання таких задач оптимі-

зації широкої популярності набули ГА з дійсним кодуванням [7, 8]. Для останніх характер-

ною особливістю є різноманіття операторів схрещування і мутації, поєднання яких дозволяє 

підвищити ефективність розв’язання задач [5, 6]. 

Розглянемо таку задачу оптимізації: 

 ,,...,2,1  ,  :  ,  min;)( nibxaRxxf iii

n   (1) 

де цільова функція 0)( xf . Останнє обмеження зумовлене особливістю реалізації операто-

рів селекції [2]. Відзначимо, що у багатьох практичних задачах оптимізації, зокрема, задачах 

параметричної оптимізації режимів керування механічних систем [1], цільова функція харак-

теризує енерговитрати системи, а тому таке обмеження є припустимим. У розробленій моди-

фікації ГА поєднано низку відомих операторів схрещування і мутації: а) оператори схрещу-

вання – Unimodal Normal Distributed Crossover (UNDX), одноточкового, Simulated Binary 

Crossover, BLX-, двоточкового, арифметичного; б) оператори мутації – неоднорідної, Гауса, 

Мугленбейна, числового зсуву [5-8]. Ці оператори схрещування і мутації послідовно зас-

тосовуються під час рекомбінації хромосом, за якої заміна хромосом предків на хромосоми 

потомків відбувалась лише у випадку покращення пристосованості особин у популяції.  

Запропонована процедура розпаралелення ГА грунтується на методиці “Master-Slave” 

[3], згідно з якою використовується одна спільна популяція особин (як у звичайному пос-

лідовному ГА), а обчислення пристосованості особин розподіляються між декількома про-

цесорами. Розроблена модифікація ГА реалізована у вигляді багатопотокового програмного 

модуля  (розробленого в середовищі Delphi 7 у рамках Windows XP) де кількість “slave” по-

токів є вхідним параметром алгоритму. У “master”-потоці відбувається наступне: 1) будуєть-

ся початкова популяція; 2) застосовується селекція з метою побудови пулу особин для по-

дальшої рекомбінації; 3) створюються та запускаються “slave”-потоки для виконання реком-

бінації хромосом (побудови нової популяції); 4) очікується закінчення роботи “slave”-пото-

ків; 5) перевіряється критерій завершення алгоритму (якщо критерій не виконується, то пере-

ходимо до пункту 2, інакше – хромосома з найкращою пристосованістю буде розв’язком). 

Кожен “slave”-потік формує свою частину нової популяції. У пропонованому алгоритмі кіль-

кість особин у пулі для схрещування співпадає з розміром популяції. Популяція розбивається 
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на N рівних частин, де N – кількість потоків. Кожен j-й потік формує  Npopul/N особин. Кож-

на нова особина генерується шляхом послідовного застосування з певною ймовірністю опе-

раторів схрещування та мутації до трьох особин (UNDX-схрещування використовує 3 особи-

ни для схрещування), де перша особина вибирається послідовно з відповідної частини пулу 

схрещування, дві інші різні хромосоми – випадково з усього пулу схрещування (Npopul – ро-

змір популяції). Далі до вибраної трійки хромосом застосовуються оператори схрещування 

та мутації, як у [2]. 

Тестування запропонованої розпаралеленої числової схеми ГА проводилось на комп’ю-

терах з процесорами Intel Pentium T2080 (2 ядра) і Intel Core I5-860 (4 ядра). Метою тестуван-

ня було дослідити працездатність схеми та прискорення при переході до багатопотокового 

виконання ГА. Алгоритм тестувався при кількості потоків від 1 до 4-х, а також порівнювався 

з відповідною послідовною версією алгоритму [2]. Тестування здійснювалось для узагальне-

ної функції Розенброка [5] розмірності n=300, розміру популяції 500, максимальної кількості 

епох 200. Як свідчать числові експерименти, порівняно з одним потоком час виконання про-

цедури у багатопотоковій реалізації був суттєво зменшений. Так, на 2-ядерному процесорі з 

2-ма потоками час обчислення зменшився в 1.67 рази, для 4-ядерного процесора з 4-ма пото-

ками час обчислення зменшився у 2.2 рази. Зазначимо також, що час виконання процедури з 

3-ма потоками виявився меншим порівняно з 4-ма потоками. При цьому, завантаження про-

цесора під час виконання ГА на 4-ядерному процесорі 4-ма потоками не перевищувало 70%. 

Було досліджено причини неповного завантаження процесора у багатопотоковому виконан-

ні. Числові експерименти показали, що динамічне виділення пам’яті в одному потоці тимча-

сово призупиняє інші потоки, що очікують виділення пам’яті. Оптимізація числової проце-

дури, під час якої всі тимчасові об’єкти створювались до запуску потоків, дозволила заванта-

жити процесор до 97-99%. При цьому, прискорення виконання ГА зросло до 2.9. Для підви-

щення складності досліджуваної цільової функції у відповідний програмний модуль вво-

дились певні цикли затримки, що передбачали виконання заданої наперед кількості операцій 

множення. У випадку 1000 таких додаткових операцій для 4-х потоків прискорення склало 

3.55, а при 10000 додаткових операцій прискорення становило 3.89. Також з’ясувалось, що 

розпаралелений ГА порівняно з послідовним [2], навіть у разі однопотокового його виконан-

ня на комп’ютері з багатоядерними процесорами, працював на 13% швидше.  

Отже, розроблено паралельну модифікацію гібридного генетичного алгоритму з дійс-

ним кодуванням. Числовими експериментами показано, що для ефективного використання 

можливостей розпаралелення у програмних модулях, які реалізують потоки, слід уникати 

операцій динамічного виділення пам’яті. У перспективі, запропоновану паралельну числову 

схему ГА доцільно використати до розв’язання задач параметричної оптимізації руху нелі-

нійних механічних систем, зокрема, локомоційних систем антропоморфного типу [1]. 
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АНТИ-DIKW 

О.В. Малышев 

Институт проблем математических машин и систем НАН Украины 

 

Сложившаяся в настоящее время «мода» на повсеместное и интенсивное использование 

понятий «знания» и «информация» имеет один недостаток – она существует в условиях, ког-

да её приверженцы прямо или косвенно признают, что глубинная сущность этих понятий им 

до конца не ведома, но необходимая в связи с этим «разъяснительная» работа как бы откла-

дывается «на потом». Когда в научной литературе без необходимых уточнений встречаются, 

например [1], такие фразы: 

«…в качестве «сырья» в современное производство включаются также информация и 

знания, а также средства их переработки…»; 

«…в качестве товара … могут выступать знания и информация», 

складывается впечатление, что «информация» и «знания» упоминаются как сущности одного 

плана и от их «перестановки» абсолютно ничего не меняется. 

Очевидно, что использовать слова «информация» и «знания» как синонимы – не луч-

шая практика. В частности, это прямо влечёт за собой «размывание» предметов таких уважа-

емых дисциплин, как «управление данными» и «управление знаниями». Стало быть, эти раз-

ные понятия следует «развести», закрепив за каждым из них свой чёткий смысл. При этом 

«теоретически» возможны такие варианты: 

1. Объёмы рассматриваемых понятий как-то «пересекаются», т.е. допускается существо-

вание таких объектов, которые являются: 

знаниями, но не информацией; 

информацией, но не знаниями; 

информацией и знаниями одновременно. 

2. Информация полностью поглощает знание, т.е. любое знание есть информация, но не 

всякая информация есть знание. 

3. Знание полностью поглощает информацию, т.е. любая информация есть знания, но не 

всякое знание есть информация. 

Справедливость первой модели была бы легко доказана, если бы были приведены убе-

дительные (т.е., не вызывающие ни у кого возражений) примеры объектов каждого из трёх 

указанных типов. Сделать это, по крайней мере, в данной работе, мы затрудняемся. 

В пользу второй модели выступает известная концепция DIKW [2] (от англ. Data, 

Information, Knowledge, Wisdom — данные, информация, знания, мудрость), устанавливаю-

щая т.н. информационную иерархию или иерархию знаний (иногда используются образы 

«информационной пирамиды» или «пирамиды знаний» [3]). Известны модификации «клас-

сической» DIKW - например, в [4] «знание» (knowledge) и «мудрость» (wisdom) разделяет 

«понимание» (understanding), 

Конечно, пирамида – это уже красиво. Но давайте разберёмся с её предлагаемыми уро-

внями, заглянув в англоязычную Wikipedia [5]. 

Что есть «данные»? В контексте DIKW данные понимаются как символы или знаки, 

представляющие стимулы или сигналы. Более подробно, различаются данные как факт (Data 

as Fact), данные как сигнал (Data as Signal), данные как символ (Data as Symbol). 

Что есть «информация»? В контексте DIKW информация отвечает определению «опи-

санного знания» и, в отличие от данных, является полезной, практичной (useful). Кроме того, 

оказывается, что информация – это организованные, структурированные данные. Для отде-

ления информации от данных зачем-то противопоставляются понятия «структурированный» 

и «функциональный» (Structural vs. Functional), «символический» и «субъективный» 

(Symbolic vs. Subjective). Интересен приведённый пример: «Шум, который я слышу – это 

данные. Значение этого шума - информация». 

Что есть «знание»? Ответ на это вопрос начинается с признания двух фактов: 1) дать 

определение понятию «знание» весьма затруднительно и 2) «знание» обычно определяют, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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ссылаясь на «информацию». Но здесь же приводится и другое мнение – знание не является 

объектом изучения информатики (information science), любое знание является неявным 

(tacit), т.е. не выразимым словами, результатом извлечения и фиксации (capture) неявного 

знания является информация. Кроме того, цитируется и такое высказывание: знание – это 

способность действовать правильно (doing things right). 

Что есть «мудрость»? Из россыпи приведенных мнений можно привести, например, та-

кое: мудрость – это способность повышать результативность (ability to increase effectiveness). 

В русскоязычной Википедии в статье «DIKW» [6] говорится, что концепция строится 

по следующему простому принципу: в предлагаемой иерархии каждый уровень добавляет 

определенные свойства к предыдущему уровню. Утверждается, что: 

информация к основанию (уровню данных) добавляет контекст; 

знание добавляет «как» (механизм использования); 

мудрость добавляет «когда» (условия использования). 

К сожалению, с этим нельзя согласиться, по крайне мере, по двум причинам: 

1) понятия «контекст», «механизм использования», «условия использования», не будучи 

определёнными, не могут служить критериями отделения информации от данных, зна-

ния от информации, мудрости от знания. Признавая неизбежность «непонятное объяс-

нять понятным образом через еще более непонятное» [7], следует констатировать, что в 

данном случае отсутствует элемент «понятным образом»; 

2) англоязычный текст недвусмысленно указывает на то, что «знание» - это гораздо более 

ёмкое понятие по сравнению с «информацией». В наших терминах это звучало бы так: 

информация – это всегда знание; знание – не всегда информация. 

Кроме того: 

попытка отделения «информации» от «данных» представляется не вполне мотивиро-

ванной, а предлагаемые критерии - неубедительными; 

мудрость, как некоторое качество знания, и есть способность «действовать правильно», 

а не «повышать результативность». 

Основываясь на сделанных замечаниях, приходится сделать вывод о том, что концеп-

ция DIKW является несостоятельной. 

В работе [8] предложена прямо противоположная концепция «воплощённого знания», 

согласно которой любая часть Мира (реальный объект) и Мир в целом являются воплощени-

ем некоторого знания. Принятие этой концепции предполагает: 

отказ от попыток дать «строгое» определение понятия «знания», которое по сути своей 

является философской категорией; 

предельное расширение сферы возможного применения дисциплины «управление зна-

ниями», поскольку объектом управления, в отличие от «управления данными», может ока-

заться объект любой природы, что, как представляется, вынуждает по-новому взглянуть на 

прагматику, методы и средства управления знаниями. 
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Останніми роками досить активно проводяться ученими у всьому світі роботи по роз-

робці систем штучного інтелекту та дослідженню проблем його реалізації. Одним із перспек-

тивних підходів до реалізації його функцій є нейрокібернетичний підхід, тобто побудова 

програмно-апаратних систем на базі адаптивних, самонавчаючихся нейронних мереж [1]. 

Одними з основних проблем у даному напрямку є адекватне відтворення основних функцій 

біологічного нейрона як основної функціональної та структурної одиниці інтелекту. Най-

більш поширеною операцією, яку виконують вузли нервової системи людини, є інтегрування 

нервових сигналів, яка у штучних аналогах найчастіше реалізовується за допомогою операції 

математичного підсумовування. Ця операція в свою чергу є важкорозпаралелюваною та ви-

конується послідовним формуванням суми оброблюваних операндів, що призводить до збі-

льшення часу обробки нервових сигналів.  

Тому адекватна реалізація основних функцій нейронів, а також методів паралельної 

нейроподібної обробки даних, які забезпечили б підвищення продуктивності обробки інфор-

мації та розширення областей їх ефективного використання за рахунок додаткових функціо-

нальних можливостей, є досить актуальним і перспективним напрямком наукових дослі-

джень. 

Також при реалізації функцій нейрона є досить важливим їх відтворення з максималь-

ним наближенням до біологічного аналога, а саме реалізація механізму латерального гальму-

вання, який відповідає за „гостроту” сприйняття, особливо зорової системи [2]. 

Одним із перспективних та ефективних методів розпаралелення операції підсумову-

вання є відомий принцип різницевих зрізів (РЗ), коли у кожному j-му циклі формується від-

повідний РЗ Aj виду: 
n n

j i,j i 1 i,j 1 j i 1A {a } {a q }     ,     (1) 

де аі,0 – і-й елемент початкового векторного масиву А0; qj∙- загальна частина РЗ Аj-1, тобто 

його мінімальний елемент. Надалі отриманий РЗ Аj є вхідним векторним масивом для насту-

пного (j+1)-го циклу. Тобто, суть такої позрізової обробки полягає у виділенні загальної час-

тини всіх додатків масиву операндів і формуванні відповідних РЗ в процесі циклічної реалі-

зації з поступовим зменшенням кількості первісних операндів до моменту отримання нульо-

вого залишку [3]. 

Такий підхід дозволяє реалізувати базові функції штучного нейрона, а саме зважене парале-

льне алгебраїчне підсумовування та нелінійне перетворення, а саме функцію одиничного 

стрибка. Математичну модель такого варіанту реалізації з використанням РЗ можна зобрази-

ти таким чином [4]. Вихідний сигнал Y нейрона описується пороговою функцією активації: 
n

i
i 1Y

 1, ÿêù î  S à ð,

0,  â ï ðî òèëåæí î ì ó âèï àäêó,



   



     (2) 

де, аі – і-ий додатний чи від’ємний зважений елемент вхідного векторного масиву нейрона, 

n – кількість елементів у масиві, р – поріг обробки. 

Суму елементів вхідного масиву можна визначити у такий спосіб: 
n

i 1 2 N

i=1

(±a ) = S = S +( S )+...+( S ),       (3) 

де  Sj – поточна часткова різниця зі знаком, сформована у j-му циклі обробки, причому 

Sj = Sj
+
 – Sj

-
 = qj

+
d j

+
 − qj

−
d j

−
, j=1, N     (4) 

де Sj
+
, Sj

-
 – поточні часткові суми відповідно додатних та відємних масивів, dj – кратність 

загальної частини у j-му циклі обробки.  



Філософські та теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень  СІ – 2011 

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 107 

При цьому в процесі оброблення формується поточний поріг j виду  

j = j-1 – ( Sj), 0 = p, j = 1, 2, 3,…    (5) 

Крім того, в кожному циклі виконується перевірка співвідношення 

j   0.        (6) 

На рис. 1 наведено приклад нейроподібної обробки даних з використанням РЗ за 

(1)−(6). 
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Рис. 1 – Приклад порогового паралельного алгебраїчного підсумовування 

елементів векторного масиву даних за РЗ 

Такий спосіб порогового паралельного алгебраїчного підсумовування, який дозволяє 

модифікувати модель нейрона з латеральним гальмуванням, забезпечує більш широку об-

ласть ефективного застосування. Він відрізняється паралельним формуванням поточних час-

ткових сум додатних та відємних елементів масиву, формуванням поточної часткової різни-

ці, а також порівнянням її із поточним порогом у кожному циклі обробки. Це призводить до 

зменшення тривалості процесу порогової обробки даних за рахунок формування у кожному 

циклі обробки поточного підсумкового сигналу, який дорівнює одиниці тільки тоді, коли 

отримана поточна величина у вигляді поточної часткової різниці більша або дорівнює порогу 

обробки. За рахунок цього відсутня необхідність у формуванні кінцевої накопиченої різниці 

елементів додатного та відємного масивів, якщо отримане в процесі підсумовування одини-

чне значення результуючого сигналу. Така реалізація суматорної та активаційної функцій 

нейрона, які виконують обробку як підсилюючих, так і гальмуючих зважених сигналів век-

торного масиву, забезпечує їх ефективне використання у нейроподібних структурах типу 

АRT, MAXNET, когнитрон, неокогнитрон, які за реакцією та деякими функціями наближа-

ються до біологічних аналогів [5]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКОГО И ХАОТИЧЕСКОГО 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В ЗАДАЧАХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

А.И. Михалев, Ю.В. Бабенко 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Известно, что ни один из существующих детерминированных методов оптимизации не 

является эффективным при решении задач глобальной оптимизации. В связи с этим для ре-

шения подобных задач широкое распространение получили методы эволюционного поиска. 

Одним из алгоритмов, реализующим стратегию эволюционного поиска, на практике доказа-

вшего свою эффективность, является генетический алгоритм (ГА) [1,2].  

В данной работе ставится задача исследования процессов глобальной оптимизации 

многоэкстремальных функций при использовании различных генераторов псевдослучайных 

чисел, а также проводится сравнение классического ГА и его хаотической модификации. В 

качестве алгоритма решения оптимизационной задачи предлагается использовать классичес-

кий ГА и ГА с хаотическим механизмом в мутации, именуемый далее как хаотический ГА. 

Существенная особенность данной модификации заключается в замене стохастического опе-

ратора на хаотический [3,5].  

Сравнение результатов работы ГА и его хаотической модификации проводилось на 

многоэкстремальных функциях Растригина, Швефеля и Гривонка [3].  

Исследована работа трех  генераторов случайных чисел: генератор Мерсена, линейный 

конгруэнтный генератор и генератор Фибоначчи с запаздыванием. Все они, а также отдельно 

исследованный линейный конгруэнтный генератор (Urand) [4], были использованы при реа-

лизации ГА.  

Получено, что классический ГА хорошо справляется с задачей глобальной оптимиза-

ции, хотя и имеет разные скорости определения глобального минимума при использовании 

различных генераторов случайных чисел, в частности, при минимизации функции Гривонка 

только генератор Urand показал наилучшую сходимость к минимуму. В то же время, хаоти-

ческая модификация ГА, основанная на применении хаотического генератора в механизме 

мутации, требует дальнейшего исследования. При этом выявлена принципиальная возмож-

ность такого подхода к организации процессов мутации и кроссовера. Показано [3], что хао-

тический ГА может быть достаточно эффективным при зашумленных многоэкстремальных 

оптимизируемых функциях и/или в условиях полной неопределенности с точки зрения зада-

ния самой функции, например, в задачах экстремального управления. 
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ВИЯВЛЕННЯ ОДНОРІДНИХ ГРУП ЕКСПЕРТІВ В СИСТЕМНО-АНАЛІТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗА ІНДУКТИВНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 

В.В. Осипенко 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

В комплексних системно-аналітичних дослідженнях (САД) велику роль відіграють 

групи експертів верхнього рівня [1], одним із головних завдань яких є побудова так званих 

експертних матриць результатів досліджень. З бурхливим розвитком автоматизованих інфо-

рмаційно-аналітичних систем цим питанням в останні роки приділяється значна увага. На-

приклад, у [2] запропоновано алгоритм для визначення компетентності експертів на основі 

аксіоми незміщеності. У [3] для оцінки компетентності експертів і дотичних питань в сфері 

трансферу технологій запропоновано підхід, який базується на методології нечітких множин. 

Але в загальній проблематиці САД необхідно вирішувати паралельно декілька складніших 

задач, про які сказано нижче. Тому в додатку до роботи [4] цілком слушним є зауваження 

про доцільність і ефективність застосування методів кластерного аналізу для вирішення за-

вдань подібного класу.  

Тут пропонується оригінальний підхід до вирішення задачі виявлення однорідних екс-

пертних груп в САД з одночасним вибором найголовніших параметрів результату при  прое-

ктуванні САД із застосуванням індуктивного підходу в процедурах кластерного аналізу.   

Постановка задачі вибору однорідних груп експертів в САД  

Для участі в проекті системно-аналітичного дослідження необхідно відібрати певну кі-

лькість (можливо декілька груп) експертів 
*m m  ( m  – стартова кількість учасників експер-

тних змагань) на основі обов’язкової кваліфікаційної сесії, яка повинна передувати відбору 

групи експертів для подальшої участі в проекті системно-аналітичного дослідження та відіб-

рати 
*n n  майбутніх проектних вимог, які є для запланованого САД найважливішими з то-

чки зору вибраних експертів. 

Отже, з позицій загальної постановки задачі кластерного аналізу в широкому сенсі, 

тобто, вибору найкращої кластеризації і оптимального ансамблю інформативних ознак [5],   

нашу проблему вибору однорідних груп експертів в САД можна сформулювати так.   

Нехай задано вектор 
0 ,jx j m   кваліфікаційних рейтингів (цільові ознаки) експер-

тів, присвоєних їм на основі їхнього попереднього досвіду, а також задані вхідні ознаки 

, 1, ... , , 1, ... ,ijx X i n j m           . Це можуть бути, наприклад, значення «ключів» тестових за-

вдань експертам на відбірковій кваліфікаційній сесії. Тобто, Х – множина всіх тестів, до якої 

можуть бути включені й завдання, які не є імперативними для запланованого дослідження, 

але дотично можуть мати певне відношення до його тематики. Отже, загальний вид вхідних 

даних є таким:  

  

 0 ,jX x X j m    .      (1) 

 Необхідно: 

1) класифікувати експертів на 
*k m  однорідних кластерних груп за результатами поточної 

кваліфікаційної сесії та відібрати 
*m m  експертів для подальшої участі в САД (вочевидь, 

значення 
*m  надалі може визначати розмірність матриці експертних оцінок цільового ре-

зультату системно-аналітичного дослідження); 

2) відібрати підмножину * * * *, 1, ... , ,lx X X l n n n           тестів, яка найкращим чином в сен-

сі заданого критерію оптимальності дозволяє класифікувати експертів за групами і потім 

побудувати експертну матрицю майбутнього «еталонного» результату САД (в термінах 

кластерного аналізу –  * *

lx X – ансамбль інформативних ознак). 

Алгоритм індуктивного кластерного аналізу з цільовою ознакою в САД 

Алгоритм реалізує одну з процедур кластер-аналізу й в загальних рисах є таким.  
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1. Згідно методології методу групового урахування аргументів (МГУА) [див., напр. 6], 

виконується розбиття (1) на дві частини для застосування принципу зовнішнього доповнення 

в критерії оптимальності кластеризації. Підготовлена загальна матриця X матиме умовний 

вид:  

   0 0

A A B B

j jX x X x X     .     (2) 

2. Виконується налаштування однієї з процедур кластеризації (наприклад, алгоритму 

агломеративної кластеризації Ланса-Уільямса) відповідно до природи X .  

3. Виконується кластеризація X  незалежно на підвибірках А і В об’єктів в просторах 
A BX X  за однією із схем багаторядних алгоритмів МГУА [6]. Центри отриманих кластерів 

проектуються на вісь 0x  і, при умові ( ) ( )A B

t t tk k K   (t – деякий поточний номер кластериза-

ції), обчислюються значення критерію оптимальності, який в найпростішому випадку може 

мати вид:  

2 2

1

( ) ( ) min
tK

A B

k k

k

m m m


   ,         (3) 

де 
A

km  – центр k-го кластера в кластеризації за описом 
AX  на осі 0x ; 

B

km  – центр  k-го клас-

тера в кластеризації за описом 
BX  також спроектованого на вісь 0x , тобто 

A

km  і 
B

km обчис-

лені за значеннями цільових ознак 0

k

jx  об’єктів k-х кластерів на А і В відповідно. Критерій 

(3), зазвичай, нормується в інтервалі [0, 1] і його можна назвати критерієм несуперечності 

кластеризацій. 

4. Індуктивна процедура продовжується до тих пір, поки виконується умова: 

      2 2

1  ( ) < ( )s sm m    ,      (4) 

s – ряд селекції в термінах МГУА. При цьому фіксується значення
*( ) *( ) *A Bk k K  , 

*K m . 

Таким чином, результатом роботи описаної індуктивної процедури є:  

1) оптимальна кількість кластерів – 
*K ; 

2) підпростір інформативних ознак – найголовніших параметрів результату САД – 

 * *

lx X ; 

3) відповідна  *

lx оптимальна кластеризація з однорідними групами експертів * *( )S X .  
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ КІБЕРНЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Є. М. Осінній, Ю. М. Вовкотруб 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Проблемою штучного інтелекту займаються вчені різних спеціальностей: кібернетики, 

лінгвісти, психологи, філософи, математики та інженери. При дослідженні проблем, 

пов’язаних зі штучним інтелектом, вирішується багато основоположних питань, пов’язаних 

зі шляхами розвитку наукової думки, з впливом досягнень в області обчислювальної техніки 

і робототехніки на життя майбутніх поколінь людей. 

Виділяють три підходи до проблеми вивчення штучного інтелекту: механічний, елект-

ронний та кібернетичний. В сучасних наукових дослідженнях широкого розповсюдження 

набуло кібернетичне моделювання штучного інтелекту. Кібернетичне моделювання викорис-

товується і як загального плану евристичний засіб, і як штучний організм, і як система-

замінник. Використання кібернетичної теорії зв’язків та управління для побудови моделей у 

відповідній галузі наукового дослідження обумовлене максимальною спільністю її законів та 

принципів [1; 2; 3]. Широке використання кібернетичного моделювання дозволяє розглядати 

цей логіко-методологічний феномен, як невід’ємний елемент інтелектуального клімату су-

часної науки [2, 170]. З кібернетичним моделюванням пов’язуються можливі напрямки росту 

процесів теоретизації різних наук та підвищення рівня теоретичних досліджень. 

Аналіз біологічних систем за допомогою кібернетичного моделювання, зазвичай, 

пов’язують з необхідністю пояснення деяких механізмів їх функціонування (наприклад, фу-

нкціонування психічної діяльності людини). В цьому випадку система кібернетичних понять 

та принципів є джерелом гіпотез щодо будь-яких самокерованих систем, оскільки ідеї 

зв’язків та управління справедливі для цієї області їх застосування. 

Відомо, що спроби зрозуміти механізми роботи мозку на основі виявлення принципів, 

які лежать в основі його діяльності, робились давно. Відомий російський учений і мислитель 

І. М. Сєченов висловлював ідею про те, що в основі усіх форм психічної діяльності лежить 

принцип рефлексу. Російським фізіологом І. П. Павловим було розроблено вчення про вищу 

нервову діяльність, створено метод об’єктивного вивчення мозку і розкрито багато важливих 

принципів роботи останнього [1, 185]. Як відмічає А. Н. Кочергін [4, 151], “для вивчення мо-

зку як складної функціональної системи важливого значення набуває метод моделювання, 

який дозволяє розкрити структуру мозку, форму зв’язків нейронів та різних ділянок мозку 

між собою, принципи нейронної організації, закономірності переробки, передачі, зберігання 

та кодування інформації в мозку тощо”. 

Використання ЕОМ при моделюванні діяльності мозку дозволяє відображати процеси в 

їх динаміці. Однак у цього методу в даному випадку є свої сильні та слабкі сторони. До си-

льних сторін відносять: матеріальність, закономірний характер усіх процесів, спільність де-

яких форм руху матерії, відображення, приналежність до класу динамічних систем, що само-

організуються, в яких закладені принципи зворотного зв’язку, структурно-функціональна 

аналогія та здатність накопичувати інформацію. Проте слід вказати і суттєві недоліки, такі 

як: 1) моделюючому пристрою властиві лише нижчі форми руху – фізична та хімічна, а моз-

ку окрім цього – соціальна та біологічна; 2) процес відображення в мозку людини виявляєть-

ся в суб’єктивно-свідомому сприйнятті зовнішніх чинників, мислення виникає в результаті 

взаємодії суб’єкту пізнання з об’єктом в умовах соціального середовища; 3) в мові людини і 

машини – мова людини має понятійний характер, властивості предметів і явищ позначаються 

за допомогою мови, а моделюючий пристрій має справу з електричними імпульсами, які 

співвіднесені людиною з літерами та цифрами.  

Таким чином, машина “розмовляє” не на понятійній мові, а на системі правил, яка за 

своїм характером є формальною, такою, що не має предметного змісту. 

Використання кібернетичних методів при аналізі процесів відображуючої діяльності 

мозку стало можливим завдяки деяким припущенням, що сформульовані американськими 



СІ – 2011 Філософські та теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень 

112 1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 

фізіологами У. Мак-Калоком та У. Пітсом. В рамках побудованої ними теорії формальної 

нервової мережі, вони сформулювали та довели теорему, що названа їх іменами. Теорема 

Маккалока-Пітса стверджує, що “будь-яка функція природної нервової системи, яка може 

бути логічно описана за допомогою кінцевого числа слів, може бути реалізована формаль-

ною нервовою мережею” [1, 327]. Звідси випливає висновок, що не існує таких функцій мис-

лення, які не можуть бути реалізовані за допомогою формальної нервової мережі, а отже – 

відтворені машиною. Існуючі моделі, що імітують діяльність мозку (Ферлі, Кларка, Неймана, 

Комбертсона, Уолтера, Джорджа, Шеннона, Аттлі, Берля та ін.) хоча і не враховують якісну 

специфіку справжніх нейронів, проте з точки зору вивчення функціональної сторони діяль-

ності мозку це є несуттєвим. 

Успіхи, досягнуті при вивченні діяльності мозку в інформаційному аспекті на основі 

моделювання, на думку відомого вітчизняного хірурга М. М. Амосова, створили ілюзію, що 

проблема закономірностей функціонування мозку може бути вирішена лише за допомогою 

цього методу. Проте, на його думку, будь-яка модель пов’язана зі спрощенням: не усі функ-

ції та специфічні властивості враховуються, відсторонення від соціального, нейродинамічно-

го характеру [5]. 

До цих пір діалектико-матеріалістичне розуміння мислення спиралося, головним чи-

ном, на узагальнені дані психології, фізіології та мовознавства. Дані кібернетики дозволяють 

поставити питання про більш конкретне розуміння мислення. Інструментом же кібернетики є 

моделювання. З точки зору теорії моделювання взагалі не має сенсу говорити про повну то-

тожність моделі та оригіналу. Тому не можна стовідсотково змоделювати розумну поведінку 

чи об’єкт, який здатний мислити.  

Розвиток інформаційної техніки дозволив компенсувати людині психофізіологічну об-

меженість свого організму в ряді напрямків. “Зовнішня нервова система”, створювана люди-

ною, вже дала їй можливість виробляти теорії, відкривати кількісні закономірності та розши-

рювати межі пізнання складних систем. Штучний інтелект та його вдосконалення є важли-

вим моментом сучасної епохи, коли суспільство не може успішно розвиватися без раціона-

льного управління складними і надскладними системами. Розробка проблем штучного інте-

лекту є істотним внеском в усвідомлення людиною закономірностей зовнішнього і внутріш-

нього світу, у їхнє використання в інтересах суспільства. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

СИСТЕМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ НЕПРЕРЫВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В. Д. Павленко, С. В. Павленко 

Одесский национальный политехнический университет 

 

В автоматизированных системах распознавания состояний объектов разной природы 

все шире используются методы модельной диагностики, основанные на построении инфор-

мационных моделей объектов контроля (ОК) [1]. При этом математическое описание ОК 

может быть получено с помощью решения задачи параметрической или непараметрической 

идентификации по экспериментальным данным наблюдений ОК “вход–выход”. Следует вы-

делить методы, основанные на анализе динамических характеристик ОК, которые несут 

наиболее полную информацию о их текущем состоянии. Динамические характеристики ис-

пользуются при формировании пространства диагностических признаков, в котором с помо-

щью методов обучения распознаванию образов или нейросетевых технологий строятся диа-

гностические модели классификаторов для косвенной оценки и диагностики состояний ОК. 

Реальные ОК, как правило, одновременно обладают и нелинейными, и динамическими 

свойствами. Поэтому, в качестве информативного описания непрерывных ОК неизвестной 

структуры (типа “черный ящик”) целесообразно использовать модели Вольтерра., которые 

характеризуют состояние ОК в виде последовательности инвариантных к виду входного сиг-

нала многомерных ядер Вольтерра (ЯВ) wk(1,…,k), k=1,2,…,N (N – порядок модели) [2]. 

Применение подобных моделей позволяет более полно и точно учесть нелинейные и инер-

ционные свойства ОК, делает процедуру диагностики более универсальной, повышает дос-

товерность диагноза.  

Диагностическая процедура в этом случае сводится к определению ЯВ по данным экс-

перимента “вход–выход” и построению на их основе диагностической системы признаков, в 

пространстве которых с использованием методов статистической классификации строится 

решающее — диагностическое — правило оптимальной классификации [3].    

Реализация метода модельной диагностики сопряжена с решением задачи параметриза-

ции непрерывных функций ЯВ. При построении математических моделей непрерывных фу-

нкций выделяют три уровня описания [4].   

1. Исходный уровень, на котором функции wk(1,…,k), получаемые в результате иден-

тификации ОК, рассматриваются как единое целое. 

2. Уровень исходных признаков, на котором функция wk(1,…,k) представляется векто-

ром x=(x1,…, xn)’. Информативные признаки могут быть получены с помощью предва-

рительного преобразования Tj: C[a,b]→Rn, j=1,…, n: xj =Tj(wk(1,…,k)). В качестве 

оператора Tj могут применяться ортогональные разложения и интегральные преобразо-

вания ЯВ в векторы коэффициентов базисных функций [2, 3]. В простейшем случае 

оператор Tj является оператором дискретизации xj=wk(tj,..., tj), tj =jt (t — шаг дис-

кретизации). 

3. Уровень преобразованных признаков, получаемых в результате реализации выбранного 

ортогонального преобразования L: Rn→Rm (m≤n), что обеспечивает сокращение раз-

мерности пространства признаков. При этом решается задача минимизации количества 

вторичных признаков при максимальном сохранении информации, содержащейся в ис-

ходном описании ОК [5]. Оптимальным в этом смысле является разложение Карунена–

Лоэва [4].  

Выполнены исследования диагностической ценности – информативности – различных 

систем признаков в смысле критерия – максимальной вероятности правильного распознава-

ния Pmax, реализуемой построенной системой распознавания на подмножестве X из задан-

ного множества признаков (  ' ) в выбранной системе признаков. Рассматриваются раз-

личные системы признаков, полученные на основе диагональных сечений ЯВ wk(t,...,t) по-

рядков k (k=1,2,3): выборки отсчетов с заданной дискретностью (Vk); эвристические призна-
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ки (Ek); моменты k

r  порядков r (Mrk); коэффициенты вейвлет–преобразований (Wk) и раз-

ложения Карунена–Лоэва (KLk) [2].   

Оценка информативности признаков производилась для тестовых ОК средствами ком-

пьютерного моделирования в среде MATLAB–SIMULINK. Получены обучающая и экзаме-

национная выборки для классов ОК, условно годных и негодных по некоторым параметрам, 

которые определяют соответственно динамические и нелинейные свойства и недоступны для 

прямых измерений. 

Эффективность выбранной совокупности признаков из рассматриваемой системы при-

знаков оценивается по результатам классификации ОК из экзаменационной выборки с по-

мощью построенных одним из алгоритмов обучения решающих правил [3]. Для каждого ре-

шающего правила вычисляется вероятность правильного распознавания, на основе которых 

находится максимальное значение усредненной оценки 
maxP  [2]. Таким образом, в результате 

выполнения процедуры полного перебора исследуемых диагностических признаков опреде-

ляется наиболее ценный, а также наилучшие сочетания из 2–х, 3–х и т.д. признаков.  

Исследования указанных систем признаков показывают, что уже при 3–4–х  признаках 

в комбинации практически реализуется максимальная информативность системы и дальней-

ший перебор вариантов сочетаний признаков не приводит к значимому росту показателя 

maxP . Если информации, которую содержат эти признаки, достаточно для распознавания за-

данных классов состояний ОК с приемлемой достоверностью, то остальные  признаки можно 

в дальнейшем не учитывать. Такое сокращение описания упрощает сбор данных, делает   

классификатор более простым и быстродействующим.  

Повышение достоверности диагностирования при использовании нелинейных динами-

ческих моделей в виде ЯВ (для рассматриваемого тестового ОК) — диагонального сечения 

ЯВ 2-го порядка по сравнению с наилучшими результатами диагностирования, полученными 

на основе линейных динамических моделей ОК, составляет 19%.  

Исследована устойчивость показателя информативности признаков к погрешностям 

оценки ЯВ. Получены усредненные значения показателя
maxP  для систем признаков, полу-

ченных на основе ЯВ 2–го порядка V2, E2, M2, W2, KL2, при различных погрешностях в оце-

нках ЯВ. Высокой помехоустойчивостью обладают системы признаков E2, W2 и KL2, отно-

сительно низкой – системы признаков V2 и M2. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ КОМБІНАТОРНИХ СТРУКТУР 

В.В. Різник, Ю.В. Цимбал, О.В. Пазюк, В.С. Коліда, Д.В. Олійник 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Одним з напрямків структурної оптимізації складних систем є пошук найкращого взає-

много розміщення елементів і зв’язків системи для досягнення максимальної комбінаторної 

різноманітності. Прикладом такої системи є електрична схема з обмеженим числом резисто-

рів і контактних з’єднань. Комбінаторна різноманітність полягає у відтворенні послідовного 

ряду значень опорів між можливими парами з’єднань. 

Задача знаходження значень опорів для певної схеми зводиться до пошуку відповідної 

оптимальної комбінаторної структури графового типу. До них належать гармонійні графи, 

дерева Ліча, ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ) та інші конструкції (рис. 1) [1, 2]. 

Такі структури знаходять застосування в технологіях завадостійкого кодування, в сис-

темах захисту інформації, радіоастрономії та для побудови недвійкових обчислювальних 

пристроїв. 

1
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Рис. 1 – Приклад оптимального дерева Ліча  

(суми ваг ребер утворюють ряд від 1 до 15) 

Рис. 2 – Структурна схема  

системи розподілених обчислень 

Метою досліджень є створення ефективних методів та засобів для знаходження опти-

мальних комбінаторних структур різних конфігурацій та критеріїв оптимальності [3]. Особ-

ливістю таких структур є стрімке зростання часу обчислень при збільшенні їх розмірності, 

тобто, задача пошуку буде NP-складною. Пропонується поєднати можливості розподілених 

обчислень, які застосовуються при повному переборі варіантів, з можливостями евристичних 

алгоритмів, зокрема, генетичних. Таку інтелектуальну систему можна вдосконалити, допов-

нюючи певними засобами динамічного програмування за прикладом алгоритму асиметрич-

них розгалужень для ІКВ [1]. В процесі проведених досліджень розроблено тестову модель 

системи розподілених обчислень для пошуку оптимальних дерев Ліча з повним перебором 

варіантів, яка передбачає різні варіанти розподілу задач між сервером і клієнтами (рис. 2) та 

програмні модулі для реалізації генетичних алгоритмів пошуку таких дерев. Наступною за-

дачею є створення системи розподілених обчислень із використанням генетичних алгорит-

мів, її застосування для пошуку дерев з кількістю ребер  8 та дослідження оптимальних де-

рев різних топологій. 
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ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ШУМІВ В МОВНИХ СИГНАЛАХ НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-

ТЕХНОЛОГІЙ 

Ю.М. Романишин, В.С. Ткаченко 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Часто процес запису мовного сигналу супроводжується різноманітними акустичними 

шумами. При використанні будь-яких методів розпізнавання мовних сигналів важливим є 

зниження рівня шумів, оскільки їх наявність може сильно впливати на якість розпізнавання. 

Основними напрямами розв’язання цієї задачі є спектральні методи та методи на основі ор-

тогональних дискретних вейвлет-перетворень [1]. 

Дискретне вейвлет-перетворення, як основна альтернатива дискретному перетворенню 

Фур’є (ДПФ), має широке застосування в задачах цифрової обробки сигналів, в тому числі, 

пов’язаних з обробкою мовних сигналів. Таке широке використання вейвлет-перетворень за-

безпечується можливістю побудувати на їх основі методи, що мають обчислювальну склад-

ність )(NO  операцій ( N – кількість відліків сигналу), тоді як алгоритми ДПФ мають обчис-

лювальну складність )log( NNO . 

Багаторівневий розклад сигналу )(ts  в ортогональному вейвлет-базисі (вейвлет-ряд) має вид 

[2]: 
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де )(tj  – зсунуті масштабуючі функції для початкового рівня розкладу; )()( ti

j  – відповідні 

масштабовані (на i -му рівні) та зсунуті вейвлет-функції; 
jv  та 

)(i

jw  – коефіцієнти розкладу. 

Для цифрового сигналу ][ns  ( mn ,1 , m  – кількість відліків сигналу) еквівалентом 

вейвлет-ряду є дискретне вейвлет-перетворення, при якому здійснюється багаторівнева де-

композиція сигналу з обчисленням на кожному i -му рівні розкладу коефіцієнтів апроксима-

ції 
)(i

ja  за допомогою фільтра нижніх частот та коефіцієнтів деталізації 
)(i

jd  за допомогою 

фільтра верхніх частот. 

Суть процесу зниження рівня шумів полягає в розкладі мовного сигналу по декількох 

рівнях, знаходженні коефіцієнтів апроксимації на останньому рівні, коефіцієнтів деталізації 

на всіх рівнях, усуненні (прирівнюванням до нуля) частини коефіцієнтів деталізації на тих 

масштабних рівнях, які можуть відповідати внесеному шуму (звичайно це ті коефіцієнти де-

талізації вейвлет-розкладу, модуль яких менший за певне визначене порогове значення, при-

чому потрібні рівні та порогові значення встановлюються експериментально). На завершаль-

ному етапі очищення мовний сигнал синтезується оберненим вейвлет-перетворенням.  

Обчислювальні експерименти проводилися для різних сигналів, шумів, різних вейвлет-

базисів, при використанні різної кількості рівнів розкладу. Зокрема, було використано вейв-

лет-базиси Добеші порядків 2, 4, 6, 8, 10.  

Для цих базисів найкращим з точки зору зниження рівня шумів виявився базис Добеші 

10-го порядку. 

 
Література  
1. Добрушкін Г.О., Данилов В.Я. Застосування вейвлет-перетворення для сегментації і видалення 

шуму з мовних сигналів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2010/2. - С. 34-42. 

2. Переберин А.В. О систематизации вейвлет-преобразований // Вычислительные методы и програ-

ммирование. - 2001. - Т. 2. - С. 15-40. 



Філософські та теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень  СІ – 2011 

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 117 

БЕЗПЕКА ГЛОБАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

І.І. Рудик, Ю.М.  Наконечний 
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Для оцінки інформаційних ресурсів (ІР) країн світу застосовують наступні показники: 

індекс технологічної оснащеності (ІТО)[1], індекс прозорості комунікацій (ІПК)[2] та індекс 

інформаційного суспільства (ІІС)[3]. Відомі також показники інформаційної безпеки (ІБ), що 

випливають з наявності певного набору засобів і механізмів захисту (МЗ), методик виготов-

лення, експлуатації і тестування, які дозволяють віднести систему інформаційно-

комунікаційних технологій до одного з рівнів захищеності відповідно до стандартів країн, в 

яких вони використовуються [1, 4]. Такі показники інформаційних ресурсів і інформаційної 

безпеки не враховують ієрархію глобальних комп'ютерних систем окремих країн і матеріа-

льні витрати, які необхідні для підтримки інфраструктури глобальних інформаційно-

комунікаційних систем. 

Розглянемо показники інформаційних ресурсів, які пов'язані з рівнем розвитку інфор-

маційного суспільства. Вихідні дані – результати експертних оцінок розподілу інформацій-

них ресурсів по країнах (групах країн) подають у вигляді матриці CR "країни-ІР". 
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, 

i = 1,.., m – число проаналізованих країн, j = 1,.., p – число проаналізованих показників ІР. 

Аналогічно формують матрицю RH "ІР-ієрархія" розподілу інформаційних ресурсів за ієрар-

хією ГКС країн, що належать до однієї групи за рівнем розвитку ІКТ 
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, 

i = 1,.., p – число проаналізованих показників ІР, j = 1,.., n – число рівнів ієрархії в ГКС краї-

ни.  

Формують матрицю матеріальних затрат на експлуатацію і модернізацію ГКС країни 

"ієрархія-ІР" HR 
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i = 1,.., n – число рівнів ієрархії в ГКС країни, j = 1,.., p – число проаналізованих показників 

ІР, і матрицю "ІР-країни" RC. 

Інтегральні показники отримують в результаті операцій над матрицями. Зокрема, мно-

ження матриць "країни-ІР" СR і "ІР-ієрархія" RH дозволяє отримати матрицю "країни-

ієрархія" CH розмірністю mxn – матрицю розподілу інформаційних ресурсів за країнами і іє-

рархії ГКС.  

Проміжні оцінки у вигляді рядка і стовпця інтегральних показників значущості [2] ха-

рактеризують розподіл інформаційних ресурсів за ієрархією ГКС і за групою країн, а також 

дозволяють оцінити матеріальні витрати на підтримку інформаційної інфраструктури країн і 

ієрархії ГКС.  
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Подальші операції над матрицями CH і HC дають можливість узагальнити в діагональ-

них елементах підсумкової матриці як показник розподілу інформаційних ресурсів, так і ма-

теріальних витрат на підтримку інформаційної інфраструктури країн. 

Для матриці CC, як узагальнюючий показник можна розглядати вектор, утворений діа-

гональними елементами ccij = ci, i = j = 1,., m, матриці - вектор затрат на підтримку інфор-

маційної інфраструктури ГКС по країнах 

),,...,,( 211 mm cccC   

а для матриці HH - вектор з її діагональних елементів hhij = hi, i = j = 1,., n, – вектор витрат 

на підтримку інформаційної інфраструктури за рівнями ієрархії ГКС  

),,...,,( 211 nn hhhH   

Як інтегральні показники інформаційної оснащеності групи країн можна використати 

рейтинговий показник RС - довжину вектору С1хm  
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а як ієрархію ГКС - рейтинговий показник RН - довжину вектору H1xn 

,,...,1,
1

2

1 nihHR
m

i

inH  


  

Як узагальнену матрицю ЕМоб використовують результат поелементного множення 

матриці ЕМ відносного потенційного збитку на транспоновану матрицю МET достовірності 

активації відомих механізмів захисту. 

Рейтинговим показником рівня розвитку ІКТ окремої країни також може бути резуль-

тат множення відповідного вектору-рядка з матриці "країни-ієрархія" CH на вектор D1xn до-

стовірного розподілу потенційного збитку за ієрархією системи ІКТ цієї країни (чи групи 

країн). 

Завдання комбінування показників ІР і ІБ з метою формування групи рейтингових по-

казників підлягає подальшому опрацюванню залежно від цілей аналізу тенденцій розвитку 

інформаційних ресурсів і засобів інформаційної безпеки ІКТ. 

Запропонований комплекс показників не лише враховує розподіл інформаційних ресу-

рсів (механізмів захисту) і матеріальних затрат на підтримку інфраструктури за ієрархією 

усередині країни (системи ІКТ), але і дає змогу вирішувати завдання оптимізації матеріаль-

них затрат при розширенні складу ІР і засобів забезпечення ІБ по країнах (ГКС) і ієрархії 

усередині окремої країни (системи ІКТ). 
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ПРО КЛАСТЕРИЗАЦІЮ НА НЕЧІТКИХ МУЛЬТИМНОЖИНАХ 

І.І. Рясна 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 

 

Задача кластеризації розв’язується у два етапи. На першому етапі формалізується по-

няття кластеру, на другому етапі використовуються додаткові критерії та обмеження і 

розв’язується оптимізаційна задача.  

У даній роботі розглядається модель кластеру у вигляді сукупності достатньо подібних 

між собою нечітких мультимножин, тобто, кластер визначається як спеціального виду нечіт-

ка мультимножина – сегмент, сутність якого визначається його ядром. 

Нехай  
1

n

i i
X x


  – задана множина об’єктів,  

1

m

j j
W w


  – множина сумісних якісних 

ознак об’єктів. Нехай : X W  . При цьому    i j i jx x x x   . Введемо на X  бінар-

не відношення :T       , | |i j i jt x x x x   , задамо  ,i jx x =    , ,i j i it x x t x x , 

 , 1,...,i j n . 

Означення 1. Нечітким 
ixC -кластером назвемо нечітку множину 

ixC = 

       
11

, ,
xi

n n

j C j j i j
jj

x x x x


    , де  i jx =  ,i jx x ,  1,...,i n .  

Означення 2. Нечітким ядром рівня   кластеру 
ixC  назвемо нечітку множину 

       , 1 , 0,1
xi

C j i j i jx x x       , де   достатньо мале число. 

Означення 3. Межами рівня   
ixC -кластеру з нечітким ядром рівня   назвемо звичай-

ну множину 
ixBound C   0 ( ) 1

xi
j C jx X x      . 

Нехай  
1

p

l l
K


  – множина класів еквівалентності множини X ,  lK   

 
ix i l lC x K Q    – образ класу lK , що є множиною рівних 

ixC -кластерів, l lK k . Нехай 

i lx K ,  l lQ K  , 
ix lC Q ,   1

i xi
x t C tKer C x x       множина елементів у носії нечі-

ткого ядра рівня   кластеру 
ixC , it J   

1 ( )
,..., ,...,

q r ii i ij j j , де iJ ,  r i  – відповідно, перелік 

номерів елементів та кількість елементів у носії нечіткого ядра кластеру 
ixC . 

Матрицю   ,  , 1,lqa l q p , назвемо нечіткою матрицею зв’язку множини класів еквіва-

лентності  
1

p

l l
K


  множини X , де  ,lq i l j qa x K x K    ,  0,1lqa  ,  , 1,...,l q p . 

Означення 4. Сегментом назвемо нечітку мультимножину  ,iS   
ti

xt J
C

 , де 

it xx Ker C , 0 1    .  

Потужність ядра сегменту має дві оцінки: перша дорівнює потужності нечіткого ядра 

рівня   кластеру 
ix lC Q , що обчислюється за формулою 

 
( )

1

ir i

ix li

j

q lqq jC Q
k a


  , друга – по-

тужність носія нечіткого ядра рівня   цього кластеру ( )

1

ir i

i i

j

x qq j
Ker C k 

 .  

Висновки. Представлення кластерів (сегментів), як сукупності достатньо подібних не-

чітких мультимножин, дозволяє формалізувати та розв’язувати задачі кластеризації з ураху-

ванням подібності та потужності класів еквівалентності. 
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МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ З РАДІАЛЬНО-

БАЗИСНИМИ ФУНКЦІЯМИ 

Н.Я. Савка 
Тернопільський національний економічний університет 

 

У сучасному світі штучні нейронні мережі знаходять все ширше застосування при 

розв’язуванні різноманітних задач обробки інформації, зокрема, ідентифікація нелінійних 

систем, апроксимація функцій, прогнозування, фільтрація, адаптивне управління, розпізна-

вання образів, кластеризація, технічна діагностика і тому подібних. 

Проаналізувавши праці вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема таких, як Голов-

ко В.А., Галушкин А.И, Круглов В.В., Борисов В.В., можна зробити висновок, що як архітек-

туру, зазвичай, застосовують багатошарові штучні нейронні мережі персептронного типу із 

прямою передачею інформації, які характеризуються суттєвими недоліками [1, 2, 3]. 

Альтернативою багатошаровим штучним нейронним мережам персептронного типу є 

штучні нейронні мережі (ШНМ) з радіально-базисними функціями (РБФ), які сьогодні набу-

вають широкого застосування. Дослідженню особливостей ШНМ з РБФ присвячені праці 

відомих   науковців   Nelles O.,   Бодянського Є.В.,   Руденка О.Г.,   Горшкова Є.В.,   Колодя-

жного В.В., Плісс І.П. [4, 5, 6]. 

Штучні нейронні мережі радіального типу мають універсальні апроксимуючі властиво-

сті, складаються із двох шарів обробки інформації і при цьому, на відміну від багатошарових 

персептронів, що дуже важливо, включають лише лінійні синаптичні ваги вихідного шару 

для забезпечення бажаної продуктивності для нелінійного введення-виведення інформації. 

Математичну основу штучної нейронної мережі з радіально - базисними функціями 

становить метод потенціальних функцій, що дозволяє подати деяку функцію y(x) у вигляді 

суперпозицій потенціальних або базисних функцій )(xf i  [5]. Радіально – базисна функція 

кожного нейрона характеризується своїми параметрами: центром ic  та шириною чи коефіці-

єнтом згладжування (параметром впливу) 0i , які уточнюються в процесі навчання. 

     )()()(
1

xfaxfaxy T
N

i

ii 


,     (1) 

де T

Ni aaata ),...,,()( 21  – вектор параметрів, які необхідно визначити; 
T

N xfxfxfxf ))(),...,(),(()( 21  – вектор базисних функцій. 

У ШНМ з РБФ як базисні вибираються деякі функції відстані між векторами 

       ii cxfxf )( .      (2) 

Вектори ic  називають центрами базисних функцій. Базисні функції вибираються не-

від’ємними й зростаючими при зменшенні icx  . Як міра близькості векторів х і ic  вибира-

ється, зазвичай, евклідова метрика. 

Навчання штучної нейронної мережі з радіально - базисними функціями полягає в на-

ступному [5]: 

– визначають центри ic ; 

– вибирають параметри i ; 

– обчислюють елементи матриці ваг W. 

Структурно-параметрична ідентифікація ШНМ з РБФ є однією із важливих задач, оскі-

льки правильний вибір оптимальної структури ШНМ даного типу, а також визначення та оп-

тимізація параметрів підвищить її прогностичні властивості, що дозволить знайти розв’язок 

проблем, які потребують негайного вирішення сьогодні, зокрема, знайти взаємозв’язок між 

випадковими величинами та спрогнозувати їх поведінку у майбутньому [7]. 

Для навчання штучних нейронних мереж з РБФ існують різні методи. Як правило, вони 

намагаються використовувати лінійність ваг вихідного шару і здатність геометричної інтер-

претації параметрів прихованого шару. Таким чином, більшість методів полягає, по-перше, у 
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визначенні параметрів прихованого шару і, по-друге, згодом, в оцінюванні ваг вихідного ша-

ру за методом найменших квадратів. Для настроювання штучних нейромереж радіального 

типу найчастіше застосовуються алгоритми, які базуються на квадратичних критеріях та фу-

нкції похибки. 

Часто для навчання ШНМ з РБФ використовується градієнтний алгоритм, який ґрунту-

ється на мінімізації цільової функції середньоквадратичної похибки мережі. В результаті до-

сліджень виявлено ряд недоліків градієнтного методу налаштування параметрів ШНМ радіа-

льного типу, зокрема, немає конкретних правил щодо початкового задання кількості елемен-

тів мережі та їх параметрів, а також зміни кількості елементів в процесі навчання; низька 

швидкість навчання мережі; низька якість навчання мережі, оскільки у градієнтному методі 

навчання припускається, що на вихідні значення ШНМ з РБФ в кожній точці робочої області 

в основному впливає лише один елемент. 

Для ідентифікації вагових коефіцієнтів штучної нейронної мережі радіального типу, 

досить часто використовується метод найменших квадратів (МНК). Застосування МНК 

пов’язане із певними проблемами, оскільки для обчислення достовірних оцінок статистичних 

характеристик об’єкта необхідні достатньо великі вибірки експериментальних даних, що 

суттєво ускладнює структуру ШНМ з РБФ та характеризується високою обчислювальною 

складністю. 

В останні десятиліття розвиваються робасні методи ідентифікації параметрів моделі, 

які базуються на обмеженні шумів за амплітудою. Методи аналізу інтервальних даних з ура-

хуванням обмежених за амплітудою похибок, забезпечують гарантовані прогностичні влас-

тивості в межах похибок експериментальних даних. 

У інтервальному вигляді ШНМ з РБФ можна записати:  

         yRcxFwy T

j

1 ,      (3) 

де 
iw  ваги вихідного шару. 

Проведено аналіз основних методів ідентифікації ШНМ з РБФ й окреслено основні їх 

недоліки. Застосування методів аналізу інтервальних даних призведе до спрощення структу-

ри ШНМ радіального типу, а також зробить можливою побудову якісних оцінок вагових ко-

ефіцієнтів вихідного шару ШНМ з РБФ. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ПРИ НАВИГАЦИИ МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ 

С.В. Сапунов 

Институт прикладной математики и механики НАН Украины, Донецк 

 

В докладе рассматривается задача определения мобильным агентом (МА) своего поло-

жения в среде моделируемой графом с помеченными вершинами. Эта задача относится к 

проблематике взаимодействия управляющей и управляемой систем, являющейся классичес-

кой для теоретической кибернетики [1,2]. В настоящее время эта проблема актуальна в связи 

с задачами навигации автономных мобильных роботов [3] 

Конечным графом с помеченными вершинами (помеченным графом) назовем четверку 

 ,,, MEVG  , где V , E , M  – конечные множества вершин, ребер и меток вершин соот-

ветственно, MV :  – сюръективная функция разметки. Последовательность 

     kggg  21 , соответствующую пути kggg 21  в графе G , назовем словом, порож-

денным вершиной 
1g . Языком 

gL  вершины Vg   назовем множество всех слов, порожден-

ных этой вершиной. Будем говорить, что вершины Vhg ,   -неотличимы, если 
hg LL  . 

Лингвистическим идентификатором (ЛИ) вершины Vg   назовем конечное множество слов 
 MWg  такое, что для любой вершины Vh  равенство hggg LWLW   выполняется 

тогда и только тога, когда hg  . Через 
gS  обозначим подграф графа G , порожденный всеми 

вершинами, достижимыми из вершины Vg  . Будем говорить, что вершины Vhg ,   -

неотличимы если hg SS  . Топологическим идентификатором (ТИ) вершины Vg  назовем 

помеченный граф 
gD  такой, что для любой вершины Vh  изоморфизм hggg SDSD   

существует тогда и только тогда, когда hg  . Показано, что   , причем обратное вклю-

чение не выполняется. Предложены полиномиальные методы построения ЛИ и ТИ вершин 

помеченных графов. Показано, что гомоморфный образ растущего помеченного дерева, соо-

тветствующего ЛИ 
gW  вершины Vg   является ТИ этой вершины. Показано, что обратное 

утверждение в общем случае неверно. 

Экспериментом с графом G  относительно априорной информации I цели C и средств S 

назовем процесс, состоящий из трех этапов: 1) построение теста P на основе I и C; 2) получе-

ние МА экспериментальных данных W на основе P и S; 3) вывод заключений о свойствах 

графа на основе W и I. Априорная информация – это класс графов, к которому принадлежит 

G . В качестве S выступают возможности МА перемещаться по графу, воспринимать лока-

льную информацию о вершинах и ставить в них дополнительные стираемые/нестираемые 

метки. Эксперимент назовем диагностическим, если априори полностью известен граф G  и 

МА установлен в произвольную начальную вершину этого графа, а целью является опреде-

ление этой вершины, т.е. отличие этой вершины от всех других вершин. Из определения экс-

перимента следует, что он осуществляется посредством прохождения МА некоторого свя-

занного с тестом P множества путей по графу G  из начальной вершины. В работах [4, 5] ав-

тором были предложены методы построения и реализации диагностических экспериментов с 

помеченными графами, основывающиеся на проверке  -эквивалентности вершин при по-

мощи их ЛИ. Целью данной работы является создание аналогичных методов, основывающи-

хся на ТИ вершин. 

Прямой суммой помеченных графов G  и H  назовем помеченный граф HG  , полу-

ченный объединением множеств вершин и ребер этих графов (с предварительным переобоз-

начением вершин так, чтобы исходные графы не имели общих вершин). Соединением ини-

циально-связных помеченных графов gG  и hH  назовем инициально-связный помеченный 

граф 
hg HG  , полученный из графов gG  и hH  отождествлением их начальных вершин и 
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последующей детерминизацией, т.е. многократным и исчерпывающим применением следу-

ющей операции: если в множестве преемников некоторой вершины оказываются одинаково 

отмеченные вершины, то такие вершины отождествляются с заменой возникающих кратных 

дуг одной дугой. 

Следующая теорема дает метод построения диагностических тестов для СД-графов. 

Теорема. Граф 
Vg

gD  является диагностическим тестом для графа G  для любого 

множества ТИ  
VggD


. 

МА может перемещаться по ребрам графа от вершины к вершине, оставлять маркер в 

текущей вершине, а также обнаруживать и подбирать маркер в случае его нахождения в те-

кущей вершине. Находясь в вершине, МА считывает ее метку и метки смежных с ней вер-

шин. 

1-й этап эксперимента состоит в построении тестового графа P  по множеству ТИ всех 

вершин графа G . Получение экспериментальных данных (2-й этап) заключается в том, что 

МА, стартуя из неизвестной ему вершины h  графа G , проверяет наличие/отсутствие в G  

путей, совпадающих по разметке с путями обхода в ширину графа P  из его инициальной ве-

ршины. В зависимости от исхода каждой из этих проверок сокращается множество гипоте-

тически возможных начальных вершин. По окончании работы алгоритма остается ровно од-

на такая вершина (3-й этап). Показано, что временная сложность предложенного алгоритма 

проведения диагностического эксперимента полиномиальна от числа вершин исследуемого 

графа. 
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ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

А.Н. Серебровский 

Институт проблем математических машин и систем НАН Украины 

 

Целью работы является cоздание гибридной технологии прогнозирования вероятности 

возникновения аварии на заданном прогнозном интервале.  

Постановка задачи: 

Построить модель, которая позволяет после проведения контроля состояния объекта на 

момент 
pt  прогнозировать вероятность возникновения аварии  в интервале ),( ttt PP  , где 

t  – заданный интервал прогнозирования.  

Техногенная авария может быть описана совокупностью взаимосвязанных элементар-

ных (базисных) событий. Базисные события  (БС) представляют собой: отказы оборудования 

установленного на объекте (систем, узлов, устройств); ошибки персонала; события, причи-

нами которых являются различные явления окружающей среды. Для формализации связей 

между БС используются методы моделирования “Дерево отказов” (ДО) и “Дерево событий” 

(ДС) [1]. Данные модели позволяют представить вероятность возникновения аварии как ана-

литическую функцію, в которой в качестве аргументов фигурируют вероятности БС. Таким 

образом, прогнозирование аварии сводится к решению двух задач:  

 формирования модели аварии в виде дерева отказов и дерева событий;  

 формирования модели БС, позволяющей вычислять оценки вероятностей БС на задан-

ном прогнозном интервале  ),( ttt PP   в условиях конкретной ситуации, возникающей 

на объекте. 

Решение первой задачи достаточно апробировано и не вызывает методических трудно-

стей. Решение второй задачи (во всей полноте) до сих пор остается проблематичным. В на-

стоящей работе предлагается гибридная технология решения задачи прогнозирования БС, 

основанная на комбинированном использовании,  базы  экспертных знаний о влиянии при-

чинных факторов техногенной опасности на возникновение БС и  результатов испытаний 

оборудования. 

Определение. Эталонная функция наработки  tF N

i
есть интегральная функция распре-

деления вероятности наработки до БСi   в ситуации, когда все причинные факторы прини-

мают значения своих норм, т.е. при условии: 
N

jjkj
xX 

 ),1( ,
     (1) 

где 1,j

N

j xx   - значение фактора jX , соответствующего норме. 

Определение.  Функцией моновлияния ),( ,, lj

M

ji xtF  фактора ),1( kjX j   на возникнове-

ние  БСi есть интегральная функция распределения вероятности наработки до возникновения 

БСi при условии, когда фактор jX  принимает одно из своих возможных значений 
)( ,ljx

 от-

личное от его нормы, а остальные факторы равны своим нормальным значениям, т.е. при 

условии 

)()(:""
),,1(,

N

qqjqkqljj xXxXÌ 



,
    (2) 

где 
N

qx – нормальное значение фактора qX . 

В основе предлагаемой технологии прогнозирования БС лежат следующие положения: 

 описание ситуаций на объекте представляется совокупностью значений независимых 

факторов, обуславливающих возникновение БС; 

 вероятности базисных событий  представляются в виде суперпозиции аналитических 

функций сепаратного влияния причинных факторов риска (функций “моновлияния”); 

 функции моновлияния формируются на основании:  
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 эталонного распределения наработки до возникновения БС, которое, в свою оче-

редь, создается с применением моделей отказов и испытанием оборудования [2,3]; 

 характеристик степени влияния возможных значений причинных факторов на воз-

никновение БС, которые получены на основе экспертных оценок с применением 

метода анализа иерархий [4]. 

В технологии процесса прогнозирования выделяются две компоненты: 

 создание базы знаний, содержащей следующие: описания БС; формализованное пред-

ставление аварии в виде ДО и ДС; описания факторов, влияющих на возникновение 

БС; экспертные характеристики степени влияния отдельных значений причинных фак-

торов на БС; “Эталонные” функции распределения наработок до возникновения БС; 

 собственно прогнозирование (вывод),  в котором выделены этапы:  вычисления вероят-

ностей iÁÑ  ),1( ni   входящих в модель ДО аварии; вычисления вероятности аварии; 

оценка степени прогнозируемой опасности.  

Входными данными процедуры прогнозирования являются: база знаний; прогнозный 

интервал ),,( ttt pp  ,  задаваемый пользователем; описание ситуации на объекте  

kK RXRXRX  ;...;, 2211 ,    (3) 

где  kjR j ,1   – ситуационные значения причинных факторов опасности 
jX  в момент 

pt , 

определяемые по результатам мониторинга. 

Результатом процедуры является оценка техногенной опасности объекта по критерию 

вероятности возникновения аварии  в прогнозируемый период. 

Заключение 
Предлагаемая технология переносит центр тяжести подготовки БЗ, используемой для 

решения задачи прогнозирования, на экспертные оценки за счет значительного снижения об-

ъема необходимых испытаний оборудования. В результате сокращается трудоемкость подго-

товки БЗ и прогнозирование опасных событий становится реалистичным для всего спектра 

ситуаций, возможных на контролируемом объекте. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИБКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Н.В. Столяренко, Л.А. Тимашова 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

 

Современная промышленность характеризуется использованием сложной быстродей-

ствующей техники. Новые возможности производства при построении систем управления 

инициируют формулирование новых задач. Последние представляют собой плохоформали-

зуемые задачи. Отличительными особенностями указанных задач являются, например, 

усложнение структуры за счет дополнительных видов элементов, необходимость учета инте-

ресов более широкого круга участников процессов производства и управления. Для построе-

ния решения поставленных проблем необходимо использовать инструментарий искусствен-

ного интеллекта. 

Для рассматриваемого класса задач под искусственным интеллектом (ИИ) будем пони-

мать совокупность метапроцедур, с помощью которых управляющая система конструирует 

образы объектов  и их атрибутов, а также образы процессов и их атрибутов, соответствую-

щие той или иной цели и определенным условиям. В качестве объектов могут выступать и 

классы моделей. Применение инструментария ИИ дает возможность организовать процесс 

достижения поставленных целей. 

В работе рассматривается участок гибкого автоматизированного производства (ГАП). 

Робото-технические комплексы (РТК) ведут обработку деталей. Тип производства –

мелкосерийный, т.е. отсутствует постоянная составляющая в спросе на обрабатываемые де-

тали на сборке. Детали на рассматриваемом участке хранятся на складе. Доставка деталей к 

заданному РТК для обработки осуществляется со склада с помощью тележек по кольцевой 

линии. Необходимо построить систему оперативного управления, реализующую интересы 

следующих участников операции: 

 производственного участка (У1); 

 потока заявок (партий деталей) (У2); 

 управляющей системы (УС) (У3). Это новый участник операции, интересы которого 

ранее не рассматривались. Цель УС формулируется следующим образом: деятельность 

УС должна быть синхронизирована с работой производственной системы. Приведенная 

цель имеет высший приоритет. 

Отсутствие характеристик регулярности в поступлении партий одноименных деталей 

на обработку не дает возможности рассматривать участок ГАП в качестве системы массово-

го обслуживания. На практике для  изучаемых объектов используют процедуру построения 

календарного графика. Однако применение указанного подхода для изучаемого объекта за-

труднено в связи с невозможностью представления в функции цели интересов всех участни-

ков операции. 

Повысить скорость функционирования УС возможно путем распараллеливания процес-

сов принятия решений, построения моделей и расчета граничных значений их параметров в 

подготовительный период планирования. А это значит использовать для реализации целей 

оразы-модели – регуляторы, блок ситуационного управления и др., а также образы-процессы 

– реструктуризация исходных условий конкретной (например, оптимизационной) задачи.  

Для достижения интересов всех участников оперативного управления производством 

предлагается метапроцедура 1, включающая следующие шаги: 

 регуляризация движения тележек (повторение последовательности пунктов назначения 

при организации движения транспортных средств). Таким образом, формируются запа-

сы различных дискретов времени, что является предпосылкой для использования мно-

жества регуляторов; 

 построение регуляторов, отражающих интересы производственной системы (У1); 
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 построение блоков моделей для удовлетворения целей входного потока (партий дета-

лей) (У2). 

Отметим, что применение регулятора в качестве образа-модели (образа-объекта) спо-

собствует минимизации времени принимаемых решений, так как в момент поступления от-

клонения «исповедуется» вместо идеологии «пересоставлять план действий» идеология «вы-

делять зарезервированный ресурс». Поэтому следует выбрать или создать ресурс, предназна-

ченный для запасания. Разработанный подход предполагает реализацию всех интересов про-

изводственного участка осуществлять путем построения регуляторов. 

Составной частью оперативного управления является  диспетчирование. При построе-

нии функции диспетчирования предполагается  реализовать следующие цели: 

 производственная система должна быть диагностируема (анализируется  величина так-

та движения транспортного средства) (цель У1); 

 необходимо исключить возникновение брака при обработке деталей в связи с действи-

ями диспетчера (цель У2). 

Для реализации первой из указанных целей используется регулятор величины такта 

(скорости движения тележки). Метапроцедура 2 построения указанного регулятора состоит из 

следующих этапов:  

 имитация сбоев в работе транспортных средств и определение минимального числа ра-

ботоспособных тележек на линии; 

 расчет скорости работы транспортных единиц; 

 анализ: если рассчитанная скорость превышает максимально допустимую величину, то 

ставится задача увеличения числа тележек и осуществляется переход к пункту 1, в про-

тивном случае – фиксируется структура транспортной системы; 

 задание формулы расчета величины такта.  

Для реализации второй из указанных целей используется блок ситуационного управле-

ния. Метапроцедура 3 построения  блока включает следующие шаги: 

 формирование ситуаций, возникающих в системе; 

 конструирование для каждой ситуации действий диспетчера, которые обеспечивают 

достижение заданной цели. 

Следует отметить, что ситуации и действия диспетчера также представляют собой об-

разы. Для их описания используются определенные процедуры. 

Таким образом, для построения интеллектуальных систем управления предлагается ис-

пользовать метапроцедуры, которые дают возможность: 

 представить путь решения проблемы с различной степенью детализации;  

 осуществить выбор классов моделей и последовательность их формирования для учета 

интересов всех участников при построении системы оперативного планирования и 

управления производством; 

 сконструировать модель, граничные значения ее параметров для реализации каждой 

цели и указать условия, обеспечивающие ее жизнедеятельность. 
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ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ЗВОРОТНОГО 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОМИЛКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ 

М.А. Тимчій 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

 

На даний момент проблема використання методів штучного інтелекту до прогнозуван-

ня часових рядів є досить популярною в наукових колах. Нейронні мережі та генетичні алго-

ритми є одними з ключових методів розвитку даного напрямку. Окремо це дуже потужні ме-

тоди в даній галузі, проте правильно поєднавши їх, можна отримати ще кращі результати. 

Однією з проблем, яка може виникнути при прогнозуванні числових рядів, є первинна 

невизначеність архітектури нейронної мережі, яка б найкраще прогнозувала значення згідно 

вхідних даних. Зараз, частіше за все, для пошуку оптимальних архітектур нейронних мереж 

використовують людський фактор, тобто, експертів у цій галузі, які, посилаючись на певні 

правила та власний досвід, намагаються створити оптимальну архітектуру. 

В даній роботі розглядається проблема поєднання генетичних алгоритмів та нейронних 

мереж для вирішення проблеми конструювання оптимальної архітектури нейронної мережі 

відповідно до вхідних значень задачі. 

У роботі було застосовано наступні методи та підходи: 

I. Нейронні мережі зворотного розповсюдження помилки. 

II. Використання різних порогових функцій з даного набору в кожному нейроні. 

III. Класичні генетичні алгоритми. 

IV. Авторський метод кодування нейронних мереж в хромосоми. 

V. Авторський метод  схрещування  хромосом  нейронних  мереж  довільної  форми  та 

розміру. 

VI. Популяційний підхід. 

VII. Мультипопуляційний підхід. 

Використовуючи вищеназвані методи було розроблено програмний продукт мовою ви-

сокого рівня (Java). Результатом роботи програми є створення архітектур, які найоптималь-

ніше підходять для прогнозування значень конкретної задачі.  

Для керування роботою програми додана можливість задавати наступні параметри (за 

бажанням): коефіцієнт навчання, коефіцієнт додаткового імпульсу, кількість нейронів у пер-

шому шарі, кількість нейронів у вихідному шарі, мінімальна кількість нейронів у вхідному 

шарі, максимальна кількість нейронів у вхідному шарі, мінімальна кількість нейронів у вихі-

дному шарі, максимальна кількість нейронів у вихідному шарі, максимальна кількість шарів, 

вибір функції активації, включення можливості мультипопуляцій, коефіцієнт густини вагів в 

послідовно пов’язаних шарах, коефіцієнт вибору кількості вагів між шарами вигляду 

 та , коефіцієнт мутації, кількість особин в популяції (бажано зада-

вати користувачу), кількість популяцій. 
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МЕТОД ПОИСКА МНОЖЕСТВА НЕДОМИНИРУЕМЫХ РЕШЕНИЙ В НЕЧЕТКОЙ 

ФОРМЕ 

С.А. Тимчук 

Харьковский НТУ сельского хозяйства им. П. Василенко 

 

Поиск множества решений Парето является одним из способов решения задачи много-

критериальной оптимизации. В общем случае он сводится к организации процесса попарных 

сравнений между собой всех альтернатив. В задачах, где есть необходимость проводить оп-

тимизацию на больших множествах альтернатив при дефиците времени такой подход не 

применим.  

В данной статье предлагается использовать одну целевую функцию в виде функции 

принадлежности нечеткого понятия близости к идеальному оптимуму по всем компонентам 

векторного критерия. Применив аппарат теории нечеткого нелинейного программирования 

[1] и варьируя условия поиска можно получить множество недоминируемых решений за 

приемлемое время. 

Задача поиска единственного решения является обобщением одинкритериальной зада-

чи [1]: 
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Х – множество альтернатив, )(xf i – составляющие векторного критерия, )(xi – ограничения, 

µ(х) – целевая функция, эллипсоид R(x) ограничивает область поиска единственного реше-

ния, Zi – значения составляющих векторного критерия, которые лицо, принимающее реше-

ние считает допустимыми. Одновременно эти значения определяют полуоси эллипсоида 

R(x). 

Единственное решение задачи (1) должно удовлетворять условие 

)).((max)( 0 xx
X

   

То есть, ищется то решение из множества альтернатив, которое имеет отображение в 

области изменений компонентов векторного критерия, расположенное ближе всего к точке 
0 0

1 ,..., nf f . Это могут быть, например, максимальные или минимальные значения компонен-

тов векторного критерия на множестве альтернатив. 

Поиск недоминируемых решений может быть осуществлен при различных условиях 

решения поставленной задачи оптимизации. В данном случае, при изменении значений коэ-

ффициентов , то есть деформируя эллипсоид R(x), за счет этого вносятся изменения в усло-

вия решения задачи оптимизации. Количество находимых таким методом элементов множе-

ства Парето зависит от количества деформаций эллипсоида. При апробации данного метода 

на множестве 60000 альтернатив множество Парето было получено через 2 минут, а методом 

попарных сравнений – через 45 минут.  

Таким образом, предложенный метод нечеткого поиска множества Парето, основанный 

на построении нечеткой интегральной целевой функции, реализуется простыми быстродейс-

твующими алгоритмами и может быть полезен в системах оперативного управления и при-

нятия решений. 
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АНТРОПОКИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

Д.А.Троешестова, В.С.Абруков 

Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова 

 

Двадцать первый век, признанный учеными  веком информационного общества, заста-

вляет по-новому взглянуть на природу современного человеческого знания, в частности, на 

его состояние и структуру. Экспоненциальный рост информации, приведший к информаци-

онному взрыву, поставил перед научным сообществом и, прежде всего, перед философами 

задачу повысить их аналитическую компетентность. Тем самым информатизация современ-

ного общества существенным образом изменила классический облик философии: на смену 

гегелевской метафизичности и декартово-кантовской трансцендентальности приходит фило-

софия, тесно переплетающаяся с кибернетикой. 

Несомненно, самой животрепещущей проблемой в этом аспекте философии вот уже 

больше полувека является проблема создания искусственного интеллекта (ИИ). Ключевым 

вопросом, рассматриваемым философией ИИ, является следующий: одинакова ли природа 

человеческого (естественного) и искусственного интеллектов? 

Прежде чем исследовать возможные ответы на этот вопрос, необходимо дать четкие 

определения  таких понятий, как интеллект, разум, мышление, ответить на вопрос, какова их 

природа? Однако, видимо, это невозможно и эти дефиниции будут постоянно модифициро-

ваться с развитием науки, так как открытия ученых будут вносить свои поправки. В своей 

работе мы придерживаемся следующих трактовок. 

Интеллект — способность к опосредованному, абстрактному познанию, включающая в 

себя такие функции, как сравнение, абстрагирование, образование понятий, суждение, умо-

заключение [1]. 

Под современным определением интеллекта также понимается способность к осущест-

влению процесса познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении 

новым кругом жизненных задач.  

Искуственный интеллект (ИИ) - область компьютерной науки (информатики), специа-

лизирующаяся на моделировании интеллектуальных и сенсорных способностей человека с 

помощью вычислительных устройств [2].  

Коннекционизм - (от англ. connection — соединение, согласованность, связь) — разра-

ботанный в когнитивной науке вычислительный (компьютерный) подход к моделированию 

мозга, использующий искусственные нейронные сети для имитации процессов познания жи-

вых существ (включая человека) и их интеллектуальных способностей. [2] 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – математические модели или аппаратные реа-

лизации, построенные по принципу организации и функционирования биологических ней-

ронных сетей (материал из википедии). 

В основу искусственных нейронных сетей положены следующие черты биологических 

нейронных  сетей: 

 простой обрабатывающий элемент – нейрон; 

 большое количество нейронов, участвующих в обработке информации; 

 связь каждого нейрона с большим количеством других нейронов; 

 изменяющиеся по весу связи между нейронами; 

 массивная параллельность обработки информации. 

Следовательно, можно ожидать,  что ИНС в процессе своей работы  выполняет  функ-

ции  (операции, действия), присущие интеллектуальной деятельности человека [3].  

Результаты сравнения способностей и свойств ИНС и естественного интеллекта приве-

дены в таблице. 
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Способности естественного интеллекта Способности ИНС 

восприятие воздействий окружающей сре-

ды 

загрузка данных, прием сигналов 

переработка информации классификация, кластеризация, аппрокси-

мация данных 

обучение на опыте обучение на эмпирических данных 

самоанализ настройка параметров сети в процессе 

обучения 

правильно реагировать на новую ситуацию адаптируемость 

приобретать и сохранять знания накапливать знания 

целесообразное поведение, целеполагание целенаправленность 

выполнение конкретных задач решение поставленной задачи 

Отметим, что рассматриваемые характерные для интеллекта способности не просто 

присутствуют в ИНС, а логически связываются, образуя самоорганизующуюся функциона-

льную систему.  

Можно отметить также следующие свойства ИНС, которые характерны и для естест-

венного интеллекта: переобучаемость, способность к обобщению, зависимость результата от 

качества обучения (структуры ИНС, качества и количества данных, имеющихся для обуче-

ния), вариативность результата обучения на одних и тех же данных и др. 

Однако, насколько бы не были успешны достижения в области ИНС, это всего лишь 

модель интеллектуальных способностей человека. А любая модель, будучи  аналогом  иссле-

дуемого явления, никогда не  может  достигнуть  степени  сложности  последнего. В случае с 

моделированием нейронных сетей это верно хотя бы потому, что для их создания использу-

ется сильно упрощенная модель базового элемента (нейрона). Тем не менее,  искусственным 

нейронным сетям подвластно выявление сложных, многофакторных, скрытых, неочевидных, 

нелинейных закономерностей явления там, где человеческий интеллект бессилен. Следова-

тельно, сравнительный анализ искусственного и естественного интеллектов производится не 

с целью их метафизического отрыва, а с целью поиска условий их максимального прогрес-

сивного взаимодействия. 

Основная цель исследований в этом направлении – не возможность замены человече-

ского разума искусственным интеллектом, а создание систем ИИ, реализующих «прогрес-

сивные» способности естественного интеллекта для дальнейшего всестороннего его разви-

тия. Такая философская концепция была названа антропокибернетической, «где на первый 

план выдвигается человек, взаимодействующей с кибернетической техникой» [4]. При этом 

происходит взаимосвязь общественных, естественных и технических наук. Таким образом, 

проблема создания ИИ становится общенаучной в гносеологическом плане. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ СИГНАЛІВ З 

ВИРАЖЕНОЮ ПЕРІОДИЧНОЮ СКЛАДОВОЮ 

Д.М. Чабаненко 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Підходи до виокремлення періодичних коливань та побудови прогнозних алгоритмів на 

основі цих коливань, розглянуті у монографії [1]. Пропонується удосконалений алгоритм 

прогнозування, який базується на апроксимації ряду комбінацією тренду та гармонічних ко-

ливань. Нехай часовий ряд задано в певній часовій дискретизації Δt  послідовністю дискрет-

них значень показника, що прогнозується {yi}, де yi=y(t0+iΔt). Припустимо в ряді наявний лі-

нійний або експоненціальний тренд та періодичні коливання. У якості апроксимуючої функ-

ції вибираємо комбінацію тренду та гармонічної функції: 
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де ylin(t) – апроксимуюча функція;  a,b,c1,…cm,d1…dm,e1…em – параметри моделі. 

Критерієм відповідності побудованої аналітичної функції досліджуваному часовому 

ряду є середній квадрат помилки (Mean squared error, MSE) відповідно для лінійного та екс-

поненціального виду: 
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Функція F має бути мінімізована відносно невідомих параметрів 

a,b,c1,…cm,d1…dm,e1…em, оптимальні значення яких будуть використані при побудові про-

гнозної моделі. Варто зауважити, що модель (1) може описувати ряди з відносними змінами, 

якщо застосувати попереднє перетворення yi
*
=log(yi).  

Пряма оптимізація функції F є досить трудомісткою, що спричинено наявністю лока-

льних мінімумів, спричинених її нелінійністю, особливо на середніх та високих частотах. 

Пропонується генетичний підхід, який полягає у розкладанні критерію оптимальності F на 

послідовність критеріїв { F1, F2,… Fm}, які мінімізуються простіше, ніж F та із їх виконання 

випливає оптимальність остаточного критерію F. Проводиться послідовна оптимізація за ви-

браною ієрархією критеріїв, початкові умови кожного наступного критерію вибираються у 

відповідності з результатами оптимізації попередніх. Наприклад, виявлення оптимальних 

частот, відповідних Фур’є або вейвлет-спектру досліджуваного ряду (оптимізація за параме-

тром di моделі (1) або (2)) значно пришвидшує послідуючу оптимізацію за фазою ei та амплі-

тудою ci. 

Пропонується ітераційно застосувати даний алгоритм до залишків апроксимації 
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ilinii   , відокремлюючи таким чином найбільш важ-

ливі гармоніки ряду, що досліджується. В рамках генетичного підходу, на кожній ітерації 

пропонується вибирати декілька кортежів параметрів моделі (1), які показують мінімальне 

значення функціоналу нев’язки (2) та здійснювати наступні ітерації з залишками кожної з 

вибраних на попередній ітерації моделей. Для запобігання комбінаторному буму при перебо-

рі можливих варіантів (основних частот), найгірші за мірою (2) моделі вилучаються.  
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ  НА  ОСНОВЕ  МУРАВЬИНЫХ  АЛГОРИТМОВ 

С.Д. Штовба, М.О. Филинюк 

Винницкий национальный технический университет 

 

Кластеризация – это процесс разбиение объектов на группы со схожими признаками. В 

докладе дается обзор теорических основ и результатов практического применения 

кластеризации на основе муравьиных алгоритмов.  

Кластеризация на основе муравьиных алгоритмов может осуществляться по двум 

схемам. Первая схема состоит в сведении кластеризации к дискретной задаче оптимизации 

на графе с последующим ее решением с помощью различных муравьиных алгоритмов 

оптимизации, например, [1, 2]. Такая схема кластеризации предложена в [3] и развита в [4]. 

Вторая схема состоит в имитации поведения реальных муравьев при выполнении задач 

кластеризации и сортировки. К таким задачам относятся уборка муравейника от погибших 

насекомых (формирование кладбищ) и сортировка яиц и личинок. Основу этого поведения 

составляет положительная обратная связь, когда большее скопления объектов сильнее 

притягивает новый объект, чем меньшее. Алгоритм кластеризации на основе имитации 

естественного кластеризующего поведения муравьев предложен в [5] и улучшен в [5, 6].  

В докладе будут проанализированы преимущества и недостатки различных 

муравьинных алгоритмов в сравнении с другими методами кластеризации. Также будут 

указаны результаты прикладного применения муравьиных алгоритмов кластеризации по 

данным работ [6–9]. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ОДНОГО ТИПУ 

НА КВАЗІСИСТОЛІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СТРУКТУРАХ 

М.С. Яджак 

Інститут  прикладних  проблем  механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 

м. Львів 

 

Останнім часом штучні нейронні мережі (ШНМ) широко застосовують для розв’язання 

багатьох практично важливих задач, розв’язок яких неможливо або досить складно одержати 

з допомогою традиційних обчислювальних або аналітичних методів. До таких задач можна 

віднести розпізнавання образів, класифікацію об’єктів різної природи, прогнозування ситуа-

цій, відновлення функцій; оброблення масивів «зашумлених» та пошкоджених даних, одер-

жаних, наприклад, шляхом вимірювань чи експерименту. 

Відомі два основні підходи до реалізації нейромережних методів та алгоритмів: 

1) використання програмних імітаторів (нейроемуляторів) [5] для персонального ком-

п’ютера або універсального суперкомп’ютера; 

2) використання різноманітних апаратних засобів: нейрокомп’ютерів [4], нейрочипів [8], 

прискорюючих пристроїв [7] тощо. 

Під час розв’язання прикладних задач перший підхід є доволі універсальним, а тому і 

більш поширеним та перспективним. Однак, для багатьох застосувань (в бортових системах 

обробки інформації космічних та підводних апаратів, в системах керування наземними пере-

сувними засобами, в робототехнічних системах) за такими характеристиками як швидкість 

обчислень, вартість та надійність апаратури, безпека (захист авторських прав, стійкість до 

здійснення несанкціонованого доступу), спеціальні експлуатаційні режими (обмеження для 

розмірів та маси) другий підхід не має альтернативи. Ця робота стосується проблеми реаліза-

ції ШНМ на спеціалізованих обчислювальних засобах, близьких до систолічних структур і є 

певним внеском саме в розвиток другого підходу. 

У праці [2] розглядається задача цифрової фільтрації (ЗЦФ), яка в загальному випадку 

полягає у виконанні деякої кількості перерахунків згладжування масиву значень змінних че-

рез рухоме вікно заданого розміру. Для ефективного розв’язання цієї задачі нами запропоно-

вано квазісистолічний метод (КСМ) обчислень, на підставі якого розроблено та теоретично 

обгрунтовано оптимальні за швидкодією та використанням пам’яті паралельноконвеєрні ал-

горитми (ПКА). Оптимальність доведено у вказаних класах алгоритмів, які є еквівалентними 

за інформаційним графом з точністю до виконання співвідношень асоціативності та комута-

тивності для операції додавання. Слід зазначити, що одержані результати є правильними і у 

разі, коли замість операцій додавання (+) та множення ( ) використовувати логічні   та  , 

теоретико-множинні   та   або операції знаходження найбільшого та найменшого значен-

ня max і min. Отже, розроблений КСМ можна застосовувати для організації масових обчис-

лень під час розв’язання у режимі реального часу складних науково-технічних задач з різних 

предметних областей. 

На підставі встановлення відповідності між основними параметрами сформульованої 

ЗЦФ (кількість перерахунків згладжування, кількість перераховуваних значень змінних, роз-

мір рухомого вікна) та параметрами ШНМ (кількість шарів мережі, кількість нейронів шару, 

кількість синаптичних зв’язків нейронів), а також, враховуючи активаційні функції нейронів 

та конвеєрний характер інформаційних процесів, які протікають у багатошарових мережах 

[6], запропонований КСМ було розвинуто для організації масових обчислень у нейронних 

мережах з проективними та латеральними зв’язками у режимі функціонування [1]. внаслідок 

цього одержано ПКА, ефективність яких підтверджена відповідними оцінками їх прискорен-

ня. Згадані ПКА орієнтовані для реалізації на високопаралельних засобах спеціального при-

значення – квазісистолічних обчислювальних структурах (КСОС) [9], які точно «копіюють» 

потактові схеми виконання цих алгоритмів і складаються з функціональних елементів (ФЕ) 

декількох типів. Нами розроблено архітектуру таких обчислювальних структур для окремих 

прикладів двовимірних ШНМ. Від чисто систолічних запропоновані КСОС відрізняються 
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лише тим, що для них не виконується одна із властивостей систолічності, а саме: дозволяєть-

ся передача даних від однієї «інстанції» одразу в декілька «точок прийому». Ця обставина 

дещо порушує локальність зв’язків між ФЕ обчислювальної структури. Однак дана проблема 

технічно легко усувається шляхом використання для комутації та зв’язку оптичних елемен-

тів. 

Необхідно зазначити, що результати праці [3] дозволяють узагальнити задання актива-

ційної функції нейрона, яка б володіла властивостями сигмоїдальних функцій. Тому відпадає 

потреба у постійному внесенні поправок в обчислювальні алгоритми та відповідні засоби їх 

реалізації під час зміни згаданої функції. 

У запропонованих варіантах КСОС для реалізації ШНМ з проективними та латеральни-

ми зв’язками є можливість урахування різних типів (лінійна, порогова, сигмоїдальні) та спо-

собів задання функцій активації нейронів.  

Слід зауважити, що подальшого збільшення швидкодії розроблених обчислювальних 

структур можна досягти внаслідок реалізації їх ФЕ на підставі використання клітинних авто-

матів, які є досить перспективним засобом не лише для моделювання різноманітних фізич-

них процесів та явищ, але і для паралельного виконання на бітовому рівні арифметичних і 

логічних операцій [10]. 

Отже, для ефективної реалізації двовимірних багатошарових ШНМ з проективними та 

латеральними зв’язками нами, зважаючи на сучасні тенденції в розвитку таких  галузей, як 

мікро- та оптоелектроніка (збільшення рівня інтеграції під час виробництва двовимірних та 

виникнення передумов і можливостей для створення тривимірних мікросхем, розвиток таких 

технологій як фотонні кристали та мікрорезонатори для створення надшвидкої оптичної еле-

ментної бази), розроблено архітектуру високопаралельних КСОС, які характеризуються ви-

сокою швидкодією, економним енергоспоживанням, технологічністю проектування та виго-

товлення, можливістю нарощування є надійними в експлуатації та мають мінімальні габари-

ти. Загалом, розглянуті у цій роботі основні підходи до реалізації двовимірних мереж можна 

узагальнити і стосовно реалізації масових обчислень у тривимірних багатошарових мережах 

такого типу. 
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APPLYING MATHEMATICAL MODELS TO ANALYZING OF BANK’S FINANCIAL 

STANCE 

N. Karnaukh, O.Voitenko  

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institut» 

 

Bank failures contribute significantly to the fragility of the global economic system. There-

fore, predicting banks’ financial difficulties is crucial to prevent and/or mitigate the expected nega-

tive effects. This is originally a classification problem which aims to categorize banks into healthy 

and risky. In our study, we apply fuzzy neural network techniques to the bank failure prediction 

problem and present a comprehensive computational comparison of the classification performances 

of the techniques tested. The performance of the developed models based on the off-site data on Eu-

ropean banks and macro/microeconomics indicators was compared. The efficacy of fuzzy vs precise 

methods in early bank failure detection has been also compared. Neural fuzzy systems do not suffer 

from problems associated with the assumptions of standard statistical methods and like an artificial 

neural network can learn the relationship from the data. In our study, were computed and employed 

two fuzzy logic systems: ANFIS (adaptive-network-based fuzzy inference system) and TSK 

(Tagaki-Sugeno-Kang).  

The bank clustering algorithm is used to classify the input data. As pointed in several studies, 

the performance of early warning systems, regardless of the econometric specification chosen, 

might be improved markedly by taking care to verify that the objects used in the estimation possess 

similar characteristics. The surveyed literature suggested that both macroeconomic and microeco-

nomic factors are important in determining bank failure and distress.  

In the paper we compare neural fuzzy methods (ANFIS and TSK) with precise methods 

(Kromonov’s and multilevel aggregated index MAI) for early bank failure detection. We also com-

pare the performance of the models built for the failure prediction of European banks and Ukrainian 

banks. In general, the results have shown that fuzzy methods are more accurate in predicting finan-

cial state deterioration. In this study we have also determined a set of financial and macroeconomic 

indicators that perform most effectively as predictor variables in the learning of fuzzy neural net-

works 

The objective of this paper is also to study the relationship between the level of financial 

stance of banks and profitability of banks’ products. We analyzed the following bank products: 

loans, deposits, current accounts, card products. For the analysis we built the models of current 

products’ profitability and investigated different methods for predicting the performance of these 

products. In the study we used the following methods for predicting the profitability of products: 

regression models, neural fuzzy networks and others. After the comparative analysis the best mod-

els for profitability prediction were built. We also applied the results on the products’ profitability 

for the forecasting of banks’ financial stance. The outcome of your study is the system able to ana-

lyze the profitability of banking products and make the forecasts of their future. The latter results 

could also be used by the system to make the decision on the financial stance of the bank in the fu-

ture. 
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A FINE-GRAINED QoS APPROACH TO MEASURING REPUTATION IN GRID 

SYSTEMS 

O. Kussul, O. Novikov 

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institut» 

 

At present, Grid represents a distributed environment that integrates a variety of heterogene-

ous resources within different controlled domains. Grid could be also considered as an e-

collaboration platform allowing scientific cooperation within a virtual team (or organization), i.e. 

sharing information, knowledge, applications, data and resources via dedicated Web gateways 

[1, 2]. The resources provide various quality of service (QoS) capabilities to support applications. 

Therefore, enabling and managing trust in such distributed environments becomes a major issue [3]. 

Resource reputation is one of the key metrics to develop trust models. Reputation is an as-

sumption about the expected quality or reliability of a resource based on existing information or ob-

servations about his behavior in the past [4]. Here, we propose a fine-grained QoS approach to 

measuring resource reputation in a Grid system using previously developed utility-based reputation 

model [5]. This reputation model was based on the model described in [6], and incorporated a 

coarse-grained QoS approach where the whole QoS is considered as a single issue. In such a model, 

the utility function that measures the level of satisfaction of a user in relation to a resource provider 

is utilised to estimate the reputation value. In order to define a utility function, an auxiliary function 

that indicates the service level agreement (SLA) accorded between a VO user and a resource pro-

vider for a particular resource within a VO is implemented. The SLA value represents quality of a 

resource provider as expected by user. The utility function is defined as follows [6]: for a variable x 

and its value v returned by a resource provider: utility(x,v) = 1, if v ≥ SLA(x), and utility(x,v) = 

v/SLA(x), otherwise. Therefore, the reputation of the resources is the expectation of the utility() 

function over specific period of traces.  

In this paper, we propose a fine-grained QoS approach to measuring the reputation of the re-

source. In particular, two important metrics are used: job waiting time and job execution time. The 

former is the difference between job start time and job release time. The latter is the difference be-

tween job finish time and job start time. It is also possible to incorporate the number of job resub-

missions until job successful completion. In such a case, the value of the utility function will be de-

creased. In order to integrate various QoS metric values the minimum value is used. Another modi-

fication proposed is the use of exponential utility function [7]. In contrast to the linear utility func-

tion [6], the exponential one decreases faster and provides stricter penalty to the resource if the SLA 

values are not met. To demonstrate the efficiency of our approach the results of simulations with 

different scenarios will be presented. To generate system workload we use real data from traces 

available from Grid-Observatory project. 
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THE USE OF TIME-SERIES OF SATELLITE IMAGERY AND GROUND 

OBSERVATIONS TO FLOOD HAZARD MAPPING 

S. Skakun 

Space Research Institute NASU-NSAU 

 

Over last decades we have witnessed the upward global trend in natural disaster occurrence. 

Hydrological and meteorological disasters are the main contributors to this pattern [1]. In 2007, hy-

drological disasters, such as floods and wet mass movements, represented 55% of the overall disas-

ters reported. It should be noted that in recent years flood management has shifted from protection 

against floods to managing the risks of floods (European Flood risk directive) [2]. To enable flood 

risk assessment, corresponding flood hazard and flood risk maps should be developed. Flood prob-

ability density is to be estimated in order to produce flood hazard maps. Usually, this is done 

through hydraulic modeling of peak flow. But running such models faces many uncertainties [3] 

due to the lack of hydrological and other required data, their incompleteness and imperfection [2]. 

The use of space-borne remote sensing data to flood risk mapping is a complement approach to the 

existing flood modeling techniques [5].  

Two approaches to flood hazard mapping from satellite imagery have been proposed in this 

paper. The first approach uses a time-series of Landsat TM and ETM+ images (with 30 m spatial 

resolution) to estimate flood probability density. Firstly, clouds and shadows are identified on 

Landsat images, as well as SLC-off pixels on ETM+ images are skipped. All these pixels are set 

with the “NoData” value, and are removed from the further analysis. At second, water bodies are 

detected using a density sliding method. Thus, each pixel in the image can get one of the following 

values: 0 - «No water», 1 - «Water», 2 - «No Data». For each pixel (that corresponds to the region 

with specific coordinates, i.e. latitude and longitude, assuming all satellite images were co-

registered) the probability of inundation (PI) value is estimated as 
1

1

1 N

pixel pixel

i

PI
N





 Ι , where N is 

the number of images. 

The second approach is targeted for event-specific flood hazard mapping [4]. In [5-7], a neu-

ral network approach for flood mapping using radar satellite data has been proposed. The Kohonen 

neural network was calibrated in the following way. For each neuron, we calculated the number of 

pixels from the training set that activated this neuron. If maximum number of these pixels belonged 

to the class “Water”, then this neuron was assigned the class “Water”. If maximum number of these 

pixels belonged to the class “No water”, then this neuron was assigned “No water” class. In such a 

case, the resulting flood map was binary. To generate a probabilistic map we propose to assign each 

neuron of a neural network a value that correspondence to the relative number pixels that activated 

this neuron. Thus, the value of each pixel will be in the range [0; 1] and indicate possibility of pixel 

being inundated. 
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В России, на Украине и в мире накоплено чрезвычайно большое число эксперимента-

льных данных в самых различных областях знаний. Количество их постоянно увеличивается. 

Вопрос заключается в следующем – как можно обобщить этот огромный и постоянно обнов-

ляющийся поток информации в конкретных предметных областях, сделать его удобным в 

использовании для научных и прикладных исследований.   

В данной работе представлены примеры такого обобщения данных в виде баз  знаний 

(БЗ), которые представляют собой совокупность баз данных по объекту исследования, качес-

твенных и количественных (в том числе вычислительных) моделей закономерностей объекта 

(связей между переменными объекта) и средств визуализации этих закономерностей. 

Для создания БЗ использовались средства Data Mining, часто называемых методами ин-

теллектуального анализа данных. Data Mining в широком понимании этого термина – ком-

плекс современных средств предобработки данных, их анализа, моделирования и визуализа-

ции. Data Mining включает в себя такие средства, как: средства очистки данных (например, 

парциальная обработка, факторный и корреляционный анализ, выявление дубликатов и про-

тиворечий, спектральный анализ, фильтрация), средства трансформации данных (метод ско-

льзящего окна, квантование, слияние – объединение данных из нескольких таблиц и др.), ав-

токорреляционный анализ, линейная и логистическая регрессия, «деревья решений», искусс-

твенные нейронные сети, самоорганизующиеся карты Кохонена, ассоциативные правила и 

др.). Базы знаний создавались на основе аналитической платформы Deductor: 

http://www.basegroup.ru/.  

К настоящему времени нами созданы примеры баз знаний как в области естественных и 

технических наук: горения конденсированных систем, вибрационного горения газов в каме-

рах сгорания, решения обратных задач оптики на основе «одноточечного измерения» – изме-

рения оптического сигнала в одной точке плоскости изображения, определения свойств на-

нопленок линейно-цепочечного углерода с внедренными в него различными химическими 

элементами, так и в области социальных наук: социологии семейных отношений -  

http://www.chuvsu.ru/2008/proekt.html. В последнем случае полученная база знаний позволяет 

узнать, каков прогноз на продолжительность будущего брака, если жених (или невеста) уже 

есть. Если нет, то система подскажет, среди кого искать мужа (жену). Она же выдаст прогноз 

на продолжительность существующего брака и скажет, что надо делать, чтобы он был «веч-

ным». Основана система на анализе 10…20 параметров супругов и их семьи для более, чем 

500 распавшихся и продолжающихся браков (углубленные анкеты-интервью, содержащие 

более 50 вопросов приведены на сайте). Среди этих параметров и стандартные социологиче-

ские, и астрологические, и биологические, и относящиеся к детству.    

Полученные базы знаний содержат в себе в компактном виде большое количество раз-

нообразной качественной и количественной информации об объекте и его закономерностях, 

обеспечивают быстрый доступ к информации в удобном графическом виде (различного рода 

графики, диаграммы, гистограммы, OLAP-куб и соответствующие кросс-диаграммы и таб-

лицы). 

 Они способны адаптироваться к новым экспериментальным данным («дообучаться»). 

Их можно представить как специализированные калькуляторы, позволяющие мгновенно 

производить требуемые вычисления. Необходимо отметить, что базы знаний позволяют при-

дать принципиально новое качество уже имеющимся данным: получать на их основе новые 

«экспериментальные» результаты (существенно выходящие за диапазон использованных 

данных), выявлять новые не выявленные ранее закономерности объекта.  

http://www.basegroup.ru/
http://www.chuvsu.ru/2008/proekt.html
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 

МЕДИЦИНЕ 

А.Р. Агаджанян 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Обработка сигналов биологического объекта с целью выделения некоторых  патологи-

ческих особенностей в последнее время приобрела высокою популярность среди медиков, 

ученых и инженеров [1]. Возрастающий интерес к методам обработки сигналов в первую 

очередь связан с появлением и усовершенствованием алгоритмов частотно-временного ана-

лиза, расширяющих возможности ранней диагностики заболеваний.  

По данным Центра медицинской статистики МОЗ Украины смертность населения от 

сердечно-сосудистых заболеваний (заболеваний системы кровообращения) составляет 

~65,2% (на 2009 год.), поэтому качественная обработка кардио-сигналов является важнейшей 

медицинской задачей. В настоящее время не существует электрокардиографа, позволяющего 

эффективно обнаружить признаки ранней стадии ишемической болезни сердца (ИБС) и тем 

самым решить задачу прогнозирования внезапной сердечной смерти. Для решения такой за-

дачи требуется обладать полной информацией о потенциалах сердца. Типовой кардио-сигнал 

содержит QRST комплекс, позволяющий выделить патологию при ИБС.  

 
Рис.1 – Типовой кардио-сигнал с обозначением характерных точек 

Для выделения патологии ИБС достаточно измерить сдвиг ST сегмента (рис. 1), как по-

дъем или спад вниз по отношению к изоэлектрической линии. Наиболее простым является 

корреляционный метод анализа, который позволяет провести измерения, используя лишь 

временную функцию, иначе говоря, такой метод удовлетворяет медиков и не требует ника-

кой специальной аппаратуры, кроме штатного электрокардиографа. Корреляционный метод 

обладает рядом недостатков связанных, в первую очередь, с усложнением анализа при появ-

лении шумов.  

В качестве альтернативного метода возможно применение преобразования Фурье [1]:  

0

0
0( , ) ( )

t T j t

t T
S t x t e dt

  


   ,     (1) 

в таком случае обработка сигнала осуществляется и в частотной области, что существенно 

улучшает возможности диагностирования патологий в кардио-сигналах, но обладает сущест-

венным недостатком: кардио-сигналы не удовлетворяют условиям стационарности, наличие 

какой-либо особенности вызывает “размывание” спектра (1). Обработка кардио-сигналов с 

помощью вейвлет-преобразования не создает указанные недостатки. Основное различие ме-

жду вейвлет-преобразованием и преобразованием Фурье состоит в ширине окна [1]. Частот-

ное окно изменяется по мере того, как вычисляется преобразование для каждого из компоне-

нтов спектра, что является существенной особенностью.  
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Для получения высокочастотной информации с высокой точностью важно выявить ее в 

относительно малых временных интервалах, а не из всего интервала, и наоборот – низкочас-

тотную спектральную информацию важно выявить в относительно широких временных ин-

тервалах.  

Вейвлет-преобразование (2) представляет собой непрерывный блок оконных преобра-

зований Фурье с различными окнами для каждой частоты, что позволяет одинаково хорошо 

выделять низкочастотные и высокочастотные характеристики сигнала. Данное свойство вей-

влет-преобразования позволяет полагать, что этот метод для вычисления частотно-

временных параметров сигнала будет давать более качественные результаты.   

Вейвлет-преобразование по своей природе не дает накопление спектров; основная его 

задача – получение информации о развитии сигнала, поэтому частотное представление сиг-

нала тем четче, чем правильнее выбрана оконная функция, в связи с этим  вейвлет-

преобразование чаще всего используют при анализе широкополосных сигналов в задачах 

медицинской диагностики.  

Выбор материнской функции является сложной математической процедурой. Для ана-

лиза кардио-сигналов и выявлений патологии ИБС в первую очередь преследуется цель на-

глядности выделения смещенного ST сегмента.  

 
Рис. 2 –  Обработка кардио-сигнала с помощью различных материнских функций 

На рис. 2 показаны различные варианты применения материнских функций к исследо-

ванию патологии сигнала (а) пациента с ИБС: (б) - функция “Хаара”, (в) - “Мексиканская 

шляпа”, (г) - функция “Марлета”, (д) - функция “Мейера”, (е) - функция “Марлета” для сиг-

нала без патологии. Наиболее наглядно выделяется патология с помощью функций “Мейера” 

и “Марлета”. В этом можно убедиться, изучив ширину изоклин кардио-сигнала, обработан-

ного указанными функциями. Изоклин имеет более узкую полосу по времени и масштабу и 

точно отражают изменение ST сегмента (175…200) в градациях серого.  

Вейвлет-преобразование для обработки кардио-сигналов дает ощутимые преимущества 

и разрешает указанные недостатки корреляционного метода и преобразования Фурье. С по-

мощью вейвлет-преобразования возможно создание автоматизированного комплекса, следя-

щего за состоянием пациента.   
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МОДЕЛЬ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРОПУСКУ 

ПРАВОПОРУШНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН 

О.С. Андрощук  

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 

 

На сучасному етапі розвитку Державної прикордонної служби України (ДПСУ) постає 

актуальне питання підвищення ефективності виконання завдань щодо захисту національних 

інтересів на державному кордоні (ДК). Один із напрямків – удосконалення процесу управ-

ління ризиками, що включає аналіз та оцінку ризиків. Об’єктами оцінки ризиків у пунктах 

пропуску через ДК (у контрольованих прикордонних районах) є: особи; їх паспортні та інші 

документи; відомості, які надаються особами під час проведення контролю; транспортні за-

соби, які використовуються для перевезення пасажирів та вантажів, самі вантажі, що пере-

міщуються, тощо. Як свідчить практика, одним із найскладніших питань з точки зору неви-

значеності є оцінка осіб, що перетинають ДК [1]. 

Для оцінки ризиків у ДПСУ створено автоматизовану інформаційну підсистему 

“РИЗИК” [2]. Аналіз її застосування свідчить, що відпрацьовано питання автоматизації збе-

рігання та видачі за запитом інформації стосовно осіб, які перетинають ДК. Питання аналізу 

(обробки) інформації, яка отримується під час перевірки осіб, залишаються прерогативою 

інспекторів прикордонного контролю (ІПК) на підставі їх досвіду, інтуїції, суб’єктивних уя-

влень. 

У роботі [3] запропоновано модель, яка основана на бінарній інтерпретації ознак (інди-

каторів ризику) опису осіб і не є придатною для оцінки ознак ризику, які мають якісний ха-

рактер. 

У випадку, коли особи перетинають державний кордон, ІПК повинен на підставі аналі-

зу ознак прийняти рішення: пропустити чи не пропустити їх через ДК, відправити для прове-

дення поглибленої перевірки тощо. Наприклад, типовими зовнішніми ознаками оцінки ризи-

ку особи, яка перетинає ДК є: країна та регіон прибуття, мета прибуття, термін прибуття, на-

явність і відповідність паспортних даних, знаходження паспорту на обліку, знаходження 

особи на обліку (індикаторів ризику) тощо. Така інформація отримується частково з баз да-

них та в основному шляхом візуального спостереження і спілкування.  

Автором запропоновано застосування моделі нечіткого логічного висновку для оцінки 

ризику правопорушників, що переміщуються через ДК, на підставі структури поданої у [4]: 

фаззифікатор, який перетворює фіксований вектор вхідних змінних опису вантажу (Х) у 

вектор нечітких множин, що необхідні для нечіткого висновку (наприклад, вхідними змін-

ними можуть бути: країна прибуття; країна куди здійснюється переміщення; відповідність 

меті пересування тощо); 

нечітка база знань, що складається з: бази правил, яка містить інформацію про залеж-

ність Y=f(X) у вигляді лінгвістичних правил <ЯКЩО–ТО> та призначена для формального 

подання емпіричних знань або знань експертів у предметній сфері; бази даних, що містить 

параметри функцій належності та коефіцієнти важливості правил; 

функції належності, які використовують для подання лінгвістичних термів у вигляді 

нечітких множин (побудову здійснено за допомогою методу статистичної обробки експерт-

ної інформації); 

машина нечіткого логічного висновку, яка на основі правил бази знань визначає зна-

чення вихідної змінної у вигляді множини Y
~

, що відповідає нечітким значенням вхідних 

змінних ( X
~

); 

дефаззифікатор, який перетворює вихідну нечітку множину Y
~

 у чітке число Y (вихід-

ною змінною є ступінь приналежності особи до категорії порушник ДК (нелегальний міг-

рант, контрабандист, терорист тощо). На підставі цієї змінної приймається рішення стосовно 

пропуску через ДК, направлення особи на поглиблений огляд або не пропуску особи через 

ДК.  
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При побудові нечіткої моделі оцінки причетності особи до протиправної діяльності всі 

змінні, які розглядаються, є лінгвістичними, універсальна множина U={u1, u2,…, un} вимірю-

ється в балах в інтервалі дійсних чисел від 0 до 10. Як метод агрегування використано min-

кон’юнкцію. Для акумуляції закінчень правил використано max-диз’юнкцію, які застосову-

ються у випадку схеми нечіткого висновку методом Мамдані. Як метод дефаззифікації вико-

ристано метод центру тяжіння.  

Для автоматизації процесу аналізу оцінки змінної “Країна звідки” (що надасть додатко-

ві можливості зменшення часу) пропонується здійснювати її оцінку таким чином. Здійсню-

ється статистичне узагальнення основних категорії незаконних мігрантів (за громадянством). 

Наприклад, за перше півріччя 2010 року найбільша кількість нелегальних мігрантів з Узбе-

кистану (3333 осіб), Таджикистан (1018 осіб), Туреччина (68 осіб), найменша з Єгипту (26 

осіб).  

Для визначення бальної оцінки відношення країни до потенційного постачальника не-

легальних мігрантів здійснимо масштабування значення кількості осіб за формулою 

Оі=(Кі/Кmax)*10 , 

де Оі – бальна оцінка і-ої країни; Кі – дійсна оцінка і-ої країни; Кmax – максимальна оцінка 

країн.  

Отже, Узбекистан має оцінку 10 балів, Таджикистан – 3,1 бали, Туреччина – 0,2 бали, 

Ці данні автоматично вводяться у програмний модуль “Оцінка ризику щодо осіб, які перети-

нають ДК” з облікових баз даних автоматизованої інформаційної системи ДПСУ. Визначив-

ши період, можна динамічно змінювати бальну оцінку змінної “Країна звідки”. Аналогічно 

можна визначаються інші змінні, які оцінюються статистично. 

Реалізацію й експериментальне дослідження моделі нечіткого логічного висновку здій-

снено з використанням пакету MATLAB 7.0.1. 

Практичну реалізацію цієї моделі здійснено у вигляді програмного модуля “Оцінка ри-

зику щодо осіб, які перетинають ДК”, який запропоновано включити до складу підсистеми 

“РИЗИК”. 

Застосування запропонованої моделі на відміну від існуючих надає можливість отрима-

ти більш точну оцінку ризику особи за менший час. 
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БІБЛІОТЕКА АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

СИСТЕМАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Н.А. Антіпова
1
, Ю.В. Триус

2
 

1
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 

2
Черкаський державний технологічний університет 

 

В останні роки системи з нечіткою логікою і нечіткі нейронні мережі отримали широке 

застосування в інтелектуальних системах прийняття рішень, в задачах розпізнавання образів 

і класифікації, в кластерному аналізі, в економіці і фінансової сфери для прогнозування і 

стратегічного аналізу, оптимізації інвестиційного портфеля і оцінки ризику банкрутства під-

приємств. Сьогодні важко знайти сфери прийняття рішень, де б активно не використовува-

лися методи і моделі, засновані на нечіткій логіці [1-4]. Не є виключенням і сфера освіти, зо-

крема вищої освіти, де методи і моделі, засновані на нечіткій логіці, все частіше використо-

вуються з метою підвищення ефективності управлінських рішень щодо удосконалення на-

вчального процесу. 

За участю авторів розробляється інформаційно-аналітична система управління навча-

льним процесом ВНЗ (ІАС УНП), однією з складових якої є підсистема прийняття рішень і 

яка, поряд з чіткими моделями і традиційними методами прийняття рішень, буде використо-

вувати методи і моделі, засновані на нечіткій логіці. 

Оскільки для реалізації ІАС УНП ВНЗ використовується виключно вільнопоширюване 

програмне забезпечення, то виникла проблема створення власної бібліотеки алгоритмів, що 

реалізують основні методи нечіткого логічного виведення: алгоритми Мамдані, Сугено, Цу-

камото та Ларсена. В результаті дослідження була  створена бібліотека функцій, що реалізу-

ють зазначені алгоритми.  

Для перевірки правильності роботи створених алгоритмів використовувався пакет 

Fuzzy Logic Toolbox системи комп’ютерної математики Matlab, зокрема редактор FIS (Fuzzy 

Inference System – графічне середовище з системами нечіткого логічного виведення), в якому 

реалізовані алгоритми Мамдані та Сугено. Зокрема при аналізі працездатності та коректності 

роботи алгоритмів використовувався приклад «Чаєві у ресторані» [5, 358-370], де потрібно  

визначити обсяг чайових у залежності від обслуговування та якості їжі (рис. 1), а також 

розв’язувалися задачі апроксимації часо-

вих рядів. Крім окремих алгоритмів для 

однієї або двох змінних, у бібліотеці реа-

лізовано функцію, за допомогою якої мо-

жна працювати із системами, що містять 

більше вхідних та вихідних параметрів, з 

вибором методу нечіткого виведення, і 

знаходити залежність кожної вихідної  

змінної від будь-якої пари вхідних змін-

них та від кожної змінної окремо. 
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Рис. 1 – Результат роботи функції, що реалізує 

алгоритм Сугено 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧЕ ВЫБОРА 

ЗАПАСНОГО АЭРОДРОМА 

О.В. Артеменко, Т.Ф. Шмелева, А.С. Тимошенко 

Государственная летная академия Украины 

 

Предполетная подготовка экипажа воздушного судна является одним из условий обес-

печения безопасности полетов. Перед каждым полетом, экипажу воздушного судна (ВС) на 

предполетной подготовке необходимо выбрать запасные аэродромы (ЗА), а затем, принимая 

решение на вылет, уточнить метеоусловия на них. Выбор запасного аэродрома регламенти-

руют следующие документы: Руководство по летной эксплуатации ВС, Наставление по про-

изводству полетов гражданской авиации, и принятый в 2005 году Государственной авиаци-

онной службой Украины «Порядок принятия решения на вылет и прилет воздушных судов 

гражданской авиации Украины по правилам полета по приборам». 

Варианты принятия решения на вылет с обеспечением возможности ухода на запасной 

аэродром с высоты принятия решения (BПР) аэродрома назначения должны рассматриваться 

как основные и предусматриваться при разработке планов движения воздушных судов. 

Одним из современных средств повышения безопасности полетов, является разработка 

эффективных программных средств, которые поддерживают деятельность авиационного 

оператора в процессе решения различных задач предполетной подготовки, а также освобож-

дают летных диспетчеров и пилотов от трудоемкой, стандартизированной работы по поиску, 

приему, группированию, обобщению и обработке информации, связанной с предполетной 

подготовкой.  

В целях оптимизации предполетной подготовки в авиации разрабатываются и приме-

няются автоматизированные системы подготовки предполетной информации [1]. Централь-

ное место в системе предполетной подготовки занимает проблема выбора оптимального за-

пасного аэродрома по маршруту полета. Для решения этой задачи в таких системах предла-

гается применение модуля автоматизированного выбора запасного аэродрома [2]. 

Чтобы оптимизировать решение задачи выбора ЗА и добиться более точных и объекти-

вных результатов, предлагается поэтапный подход к методике выбора ЗА. Рассмотрим рабо-

ту модуля. 

Первый этап. Ввод полетного задания. 

Он заключается во вводе пользователем полетного задания в расчетную систему, т.е. 

ввод аэродрома (АД) вылета и назначения. 

Данные о выбранных аэродромах и сведения по выбранному маршруту поступают в 

модуль выбора ЗА из базы данных. 

Второй этап. Определение потенциально возможных запасных аэродромов. 

В блоке определения возможных ЗА на основе введенного полетного задания происхо-

дит определение маршрута и определение возможных запасных аэродромов. Сначала опре-

деляется расстояние от аэродрома вылета до аэродрома назначения Lмаршрута и в радиусе R 

равном половине маршрута с центром в аэродроме назначения определятся возможные запа-

сные аэродромы. Далее происходит сортировка возможных запасных аэродромов в порядке 

возрастания расстояния от аэродрома назначения до них. 

Третий этап. Первое оценивание аэродромов по факторам и отсев заранее непригод-

ных аэродромов. 

Выбранные возможные аэродромы оцениваются по 3-м значимым факторам: 

1. A – Тактико-технические характеристики аэродрома (характеристики взлетно-посадоч-

ной полосы, светотехнического оборудования, системы захода на посадку, навигацион-

ной система подхода). 

2. B – Метеоусловия. 

3. C – Количество топлива. 

Оценивание аэродромов по всем факторам будем осуществлять с помощью двухслой-

ной прямонаправленной нейронной сети – двухслойного персептрона [3]. Входными параме-
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трами модели являются факторы, которые влияют на выбор запасного аэродрома при приня-

тии решения на вылет: 

 компонент À  - оценка тактико – технических характеристик ЗА, (а1 – ТТХ ВПП, а2 – 

система захода на посадку, а3 – навигационная система подхода, а4 – светотехническое 

оборудование) 4,1},{A  iai ; 

 компонент B  - оценка метеоусловий на предполагаемом ЗА (b1 – соответствие НГО и 

видимости установленным минимумам, b2 – соответствие составляющих ветра устано-

вленным предельно допустимым), 2,1},{B  jb j . 

 компонент C  - оценка наличия топлива на борту ВС, т.е. хватит ли топлива до предпо-

лагаемого ЗА, 1,1},{C  kck ; 

Каждому входному параметру ставится также бинарный вектор, который отображает 

соответствие (1) или несоответствие (0) определенного параметра удовлетворительным 

условиям. 

Выходным параметром модели является оценка аэродромов относительно возможности 

быть выбранными в качестве запасных R : r1 – АД может быть запасным (1), или АД не мо-

жет быть запасным (0), 1,1},{R  xrx . 

Таким образом, определяются аэродромы, которые могут быть выбраны в качестве за-

пасных. 

Четвертый этап. Второе оценивание аэродромов по факторам. 

На четвертом этапе аэродромы, которые могут быть выбраны в качестве запасных, оце-

ниваются с точки зрения экономичности. Здесь играют роль такие факторы как аэронавига-

ционные сборы по маршруту и на аэродроме, количество топлива, маршрут и другие факто-

ры. 

Выбранные пригодные аэродромы оцениваются по данным факторам и выбирается оп-

тимальный запасной аэродром.  

Данные о выбранном запасном аэродроме поступают на интерфейс пользователя. 

Рассмотренная проблема выбора запасного аэродрома является актуальной не только в 

контексте предполетной подготовки. Нередко проблема выбора альтернативного аэродрома 

или другого места для вынужденной посадки возникает уже в полете. Такие ситуации, тре-

бующие вынужденной посадки, всегда связаны с дефицитом времени и высокой нервно-

эмоциональной нагрузкой при принятии решения. Таким образом, просматриваются пути 

внедрения подобных модулей автоматизированного выбора запасного аэродрома в бортовых 

автоматизированных системах управления полетом для определения оптимального запасного 

аэродрома или пригодного места посадки в любой момент времени и в любой точке маршру-

та. Таким нововведениям способствуют и существующие и широко применяющиеся в авиа-

ции системы глобального позициционирования (GPS); набирающие обороты и все больше 

применяемые для целей авиации геоинформационные системы (ГИС); а также возможность 

получать необходимую информацию из баз данных аэропортов или непосредственно из са-

мих аэропортов в режиме on-line. 
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НЕЙРО-НЕЧІТКІ МОДЕЛІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПОШИРЕННЯ 

ПОЖЕЖІ ТА МЕТОДИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ 

А.О. Биченко, О.М. Джулай 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 
 

Моделювання процесів розвитку пожеж на особливо небезпечних об’єктах має уніка-

льний характер, який визначається їх особливостями. Тому для кожного підприємства необ-

хідно здійснювати розробки моделей і виконувати моделювання окремо. У доповіді предста-

влено постановки задач, які мають частковий характер і безпосередньо випливають із задачі 

(1) у залежності від типу вхідної інформації та кількості експертів, які беруть участь в її оці-

нці.  

( , ) ( , , , , , , )
,
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      (1) 

Зокрема, запропоновано класифікувати такі задачі у відповідності до того, один чи де-

кілька експертів роблять висновки про час та маршрути поширення пожежі [1,2].   

Для кожної із задач розроблено відповідні моделі, які є нечіткими продукційними пра-

вилами, і розрізняються за типами значень параметрів. Якщо параметри відомі, то розраху-

нок часу пожежі зводиться до застосування процедур типу Сугено або Мамдані, а також 

принципу узагальнення Заде. Невідомі параметри є причиною того, що як моделі часу виб-

рано нейро-нечіткі мережі типу ANFIS чи TSK, і ці мережі відіграють роль „чорного ящика”.  

Здійснення їх параметричної ідентифікації запропоновано здійснювати, використовую-

чи технології градієнтної оптимізації та еволюційні алгоритми. І у першому, і у другому ви-

падку експерти можуть давати суперечливі висновки. Для того, щоб максимально уникнути 

протиріч, та об’єктивізувати експертну інформацію, запропоновано їх висновки враховувати 

з певними ваговими коефіцієнтами.  

У результаті цього одержано моделі, які можна використовувати для прогнозування ча-

су поширення пожежі до об’єкта, що становить підвищену небезпеку; визначати маршрут, по 

якому пожежа може поширитись максимально швидко, чи навпаки; знаходити час поширен-

ня пожежі між будь-якими двома точками.        

Запропоновані процедури обчислення часу поширення пожежі від однієї точки до іншої 

дозволять керівнику процесом пожежогасіння визначати вирішальні напрямки розгортання 

бойових сил та засобів, що особливо важливо для об’єктів, які становлять загрозу життю лю-

дей та навколишньому середовищу. Моделювання із застосуванням елементів теорії нечітких 

множин сприятиме збільшенню адекватності процесів прийняття рішень реальній ситуації.  

Очевидно, що розглянутими шістьма задачами визначення часу поширення пожежі не 

обмежується весь круг їх можливих релевантних постановок. Сформульовані і розв’язані за-

дачі за допомогою методів теорії нечітких множин і нейро-нечітких мереж є найпростішими. 

Подальші дослідження полягатимуть у зведенні до єдиного висновку і об’єктивізації су-

джень багатьох експертів, можливо з суперечливими твердженнями. Підкреслено роль ней-

ро-нечітких мереж як адаптивного інструментарію розв’язання задач   ідентифікації. 
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В наше время из-за расширения спектра решаемых задач управления с помощью слож-

ных компьютеризированных систем происходит разрастание их структуры и увеличение на-

грузки на отдельные компоненты систем, в связи с чем все острее встает проблема надежно-

сти. Традиционно эта проблема решается, как правило, c позиций чисто технического подхо-

да. В этом подходе в поле зрения находится лишь «машинный» компонент сложной системы, 

а надежность обеспечивается за счет мероприятий, направленных на совершенствование те-

хнических составляющих. 

Однако современные автоматизированные системы управления являются эргатически-

ми, т.е. человеко-машинными (ЧМС), надежность функционирования которых в значитель-

ной мере зависит от «человеческого фактора». Например, на тепловых электростанциях из-за 

ошибок операторов происходит до четверти всех нарушений [1]. Более полные данные по 

этой проблеме весьма ограничены для открытого доступа. Однако вряд ли данную проблему 

можно уже игнорировать – примерами могут служить многочисленные аварии на технически 

совершенных объектах энергетики по всему миру. Исследования, активно ведущиеся в этом 

направлении в развитых странах мира [2, 3], позволяют говорить об актуальности проблемы. 

Учет человеческого фактора в сложных ЧМС позволит повысить не только надежность 

систем, но и их эффективность благодаря созданию и внедрению методов поддержки приня-

тия решений, основанных на учете когнитивных особенностей и психофизиологического со-

стояния операторов ЧМС [4]. Такие методы призваны обеспечить возможность быстрого, 

точного и полноценного реагирования операторов на информацию, поступающую от систе-

мы [5], как в рутинных, так и в критических ситуациях, что дополнительно повысит надеж-

ность системы. 

Для разработки соответствующих методов и средств поддержки принятия решений не-

обходимо привлечь как психологический анализ (с переходом в нём от понятийного к систе-

мному уровню), так и методы построения человеко-машинного диалога (в аспектах обмена 

информацией и обучения). 
 

Литература 

1. Глебов И.А., Розанов М.Н., Чельцов М.Б. и др. Теоретико-методические проблемы надежности си-

стем энергетики. – Новосибирск: Наука, 1985. – 224 с. 

2. Yang Mengzhuo, Gao Jia, Zhao Bingqun, Huang Xiangrui, Shen Zubei. Study of operator reliability in 

nuclear power plants. – Chinese Science Bulletin, Vol. 42, No. 19, October 1997 – pp. 1585-1590. 

3. Sergey Nesterov. A Human operator function reliability statistical modelling for preliminary system safe-

ty and risk assessment. – Defence And Systems Institute University of South Australia, 2008. – SimTecT 

2008 Conference Proceedings, pp. 65-70. 

4. Верлань А.Ф., Сопель М.Ф., Фуртат Ю.О. Особенности оперативного тестирования на рабочем 

месте операторов систем поддержки принятия решений (СППР). – Сборник научных трудов «Ма-

тематичне та комп’ютерне моделювання». Сер.: «Технічні науки». – Каменец-Подольский нацио-

нальный университет им. Ивана Огиенко, 2010. – Вып. 3. – С. 37-45. 

5. Верлань А.Ф., Чмырь И.А., Жирякова И.А. Компьютерное моделирование сфокусированного слу-

хового внимания. – Журнал «Электронное моделирование». – Киев, 2006, – т. 28, № 1.– С. 19-31. 



Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  СІ – 2011 

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 151 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА АКЦИЙ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПО 

ОПЦИОНАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

П.А. Гнатенко 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

 

Прогнозирование – одна из самых востребованных и в то же время самая сложная зада-

ча «наших дней». Ее решение связано со многими проблемами, которые обусловлены разно-

образными причинами, самыми главными из которых являются недостаточное качество и 

неполнота исходной информации. Но именно качественный прогноз является ключом к ре-

шению многих финансовых задач. 

Использование нейронных сетей представляет большую ценность в задачах прогнози-

рования, поскольку они способны улавливать сложные нелинейные зависимости и динамику 

развития показателей, когда, порой, классические методы не предоставляют должного ре-

зультата. Но в сетях такого вида нельзя задать начальные сведенья о процессе в виде правил 

«если-то», которые могут быть известны специалистам данной финансовой области. Такие 

сведенья можно задать в нечетких нейронных сетях, основанных на нечеткой логике. 

Во многих публикациях последних лет исследуется наличие связи типа запаздывания в 

ценах на опционы и обыкновенные акции. Характерной особенностью опционов является то, 

что небольшие начальные вложения позволяют получать прибыль от изменения рыночных 

курсов, соответствующую большому количеству акций (так называемый леверидж). За бо-

льшинством сделок по опционам рано или поздно следуют сделки по соответствующим ак-

циям, в частности, потому что продавцы опционов немедленно хеджируют свои позиции 

сделками на рынке акций (дельта-хеджирование), а также потому, что многие контракты по 

опционам исполняются раньше срока (там, где в ходу опционы американского типа). В ре-

зультате та информация, на основании которой принимаются решения по сделкам с опцио-

нами, в некотором преобразованном виде передается на рынок акций. Из этого следует такой 

очевидный вывод в отношении гипотезы эффективного рынка: зная положение на рынке оп-

ционов, можно извлечь информацию, которая еще не дошла до рынка акций [1]. Поэтому для 

нечеткой нейронной сети, рассчитанной на прогнозирование курса акций, данные о позициях 

на рынке опционов, представляют собой важный источник потенциальной информации, ко-

торая даст возможность сделать удачный прогноз будущей цены акций для проведения вы-

годной торговой стратегии. 

Целью данной работы является проведение эксперимента по прогнозированию курса 

акций крупного международного оператора супермаркетов Ahold, при помощи нечеткой 

нейронной сети с нечеткими логическими выводами Мамдани и Цукамото с функцией при-

надлежности Гаусса [2]. В качестве входных данных использовались средняя цена за день 

акций компании Ahold на Euronext Amsterdam, средняя величина премии за день по европей-

ским опционам call с кодами AHO3118.0C, AHO3119.2C, AHO6119.6C, AHO9118.8C, 

AHO2118.4C, AHO2119.4C, а также другие эндогенные и экзогенные переменные. В качест-

ве временного интервала был взят период с 22.11.2010 по 16.02.2011. В результате был полу-

чен курс акций на следующий день (17.02.2011).  
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ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ 

МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Г.М. Гнатієнко 

Українська Міжнародна Фондова Біржа 

 

Умовою успішного розвитку сучасної компанії є збалансованість інтересів її власників, 

персоналу та клієнтів. У наш час стало зрозуміло, що людський капітал є важливішим від 

усіх матеріальних, фінансових, технологічних, інформаційних, енергетичних та інших ресур-

сів і основою конкурентоспроможності та ефективності діяльності сучасних компаній. Ефек-

тивність роботи будь-якої компанії безпосередньо пов’язана з ефективністю роботи її персо-

налу. У свою чергу, кваліфікація, лояльність, взаємодія персоналу компанії залежить від то-

го, наскільки ефективно вирішуються задачі усього циклу управління персоналом. Адекват-

ним інструментом розв’язання таких задач є системи підтримки прийняття рішень, які приз-

начені для підтримки слабко структурованого та неструктурованого прийняття рішень. 

На сьогодні математичне забезпечення дослідження багатьох практичних задач тра-

диційно складають методи математичної статистики й в окремих випадках застосовуються 

методи дослідження операцій (математичного програмування). Але в той же час відомо, що 

цей математичний апарат прийнятний для структурованих задач, а слабко структуровані за-

дачі доцільно розв’язувати методами теорії прийняття рішень. Доведено, що найадекват-

нішим математичним апаратом для дослідження частково структурованих проблем є апарат 

теорії прийняття рішень [1]. 

Більшість задач управління персоналом є слабко (частково, погано) формалізованими. 

Це обумовлюється, зокрема тим, що будь-яка задача управління персоналом містить у кон-

турі прийняття рішення людину або колектив людей, що автоматично породжує 

суб’єктивність, багатовимірність, невизначеність, неоднозначність у її постановці, моделю-

ванні, розв’язанні, застосуванні та інтерпретації. Крім того, значну частину задач управління 

персоналом неможливо розв’язати без залучення експертної інформації. Але у більшості 

випадків недооцінюється значення процесу її коректного одержання та обробки. Не зважаю-

чи на існування великої кількості методик розв’язання задач управління персоналом, на 

сьогодні універсальної методики не існує. Застосування експертних технологій при до-

слідженні людського капіталу є актуальним та перспективним. Можна стверджувати, що ос-

новою для прийняття рішень при управління персоналом та інтелектуальним капіталом ма-

ють бути експертні технології, як сукупність моделей, методів і засобів, що дозволяють до-

сягти бажаного результату з урахуванням суб’єктивних особливостей експертів. 

На сьогодні існують різні класифікації капіталу компанії. Найчастіше виділяються: фі-

зичний, фінансовий, природний, інтелектуальний, людський капітали. Існують різні підходи 

до моделювання структури інтелектуального капіталу та різні його означення. Найадекват-

нішою структурою інтелектуального капіталу організації, на думку автора, є 

                                                             ,,, 321

1

0 KKKfK                                                       (1) 

                                                             ,,, 654

2

3 KKKfK                                                       (2) 

де 21, ff  функціональні залежності між різними видами капіталів, що сприяють синерге-

тичному ефекту; 0K  інтелектуальний капітал; 1K  капітал відносин (бренд-капітал, 

клієнтський, ринковий, споживчий, маркетинговий капітал) (маркетингові можливості ком-

панії, ділове співробітництво, прихильність покупців тощо); 2K  людський (кадровий) ка-

пітал (знання, навички, здоров’я тощо); 3K  структурний (соціальний) капітал; 4K  ін-

новаційний капітал (капітал розвитку) (права інтелектуальної власності, ліцензії, торгові ма-

рки тощо); 5K  процесний капітал (капітал процесів) (бізнес-процеси, бізнес-системи, ін-
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формаційні ресурси тощо); 6K  організаційний капітал (стратегія управління, організацій-

на (корпоративна) культура, організаційно-правова структура тощо). 

Між елементами інтелектуального капіталу існує тісний взаємозв'язок, тобто функція 

визначення інтелектуального капіталу не є сепарабельною. Управління персоналом прямо 

або опосередковано впливає на усі зазначені складові інтелектуального капіталу. Так, напри-

клад, якщо втрачений людський капітал, то автоматично втрачає цінність структурний капі-

тал. І навпаки, якщо втрачений структурний капітал, то персонал і менеджмент будь-якої 

кваліфікації не зможе вести успішний бізнес. З погляду практики управління більша значи-

мість структурного капіталу в порівнянні з людським пояснюється тим, що він значно легше 

піддається капіталізації. Інакше кажучи, людський капітал не може бути власністю компанії. 

Але від людського капіталу лажежить стан та перспективи зростання усього інтелектуально-

го капіталу компанії. 

Позначимо зв’язки між різними видами капіталу через 

                                                                 6,...,1,,00  jicC ij .                                                (3) 

У випадку, коли значення ,00 ijc  для 6,...,1, ji , зв’язок є синергетичним, при 

 00

ijc  деструктивним, при ,00 ijc  має місце нульовий синергетичний ефект. 

З точки зору стратегічного управління набагато ефективніше направити зусилля з 

управління персоналом на оптимізацію структурного капіталу: максимально залучити досвід 

та знання персоналу і зробити їх надбанням організації. Обчислення оцінок елементів мат-

риці (3) здійснюється за допомогою алгоритмів визначення вагових коефіцієнтів об’єктів, 

описаних у монографії [2]. Величини капіталів (1)-(2) та зв’язків між ними (3) можна визна-

чати за допомогою функцій належності нечіткої множини, алгоритми побудови яких також 

наводяться у книзі [2]. Для визначення загальної вартості інтелектуального капіталу компанії 
0K слід визначити величину кожної категорії капіталів, представлених формулами (1)-(2), та 

оцінити значення зв’язків (3)між цими категоріями. За результатами обчислень одержуємо 

оцінку інтелектуального капіталу компанії з урахуванням синергетичного ефекту. 

При обчисленні інтелектуального капіталу компанії слід зважати на наявність його не-

обхідних елементів у вигляді ліцензій, сертифікатів, інтелектуальних прав тощо, а також до-

статні елементи для стабільного функціонування та розвитку компанії. У випадку, коли ве-

личину категорій інтелектуального капіталу ,6,...,1, iK i
 неможливо обчислити безпосе-

редньо, слід визначати його динамічний приріст чи зниження вартості компанії. 

Комплексний підхід до визначення величини інтелектуального капіталу та системне 

управління усіма його складовими сприяє зростанню ринкової вартості компанії. Застосу-

вання моделей та методів теорії прийняття рішень у цій галузі дозволяє адекватно оцінювати 

економічний стан компанії на ринку, визначати перспективи її розвитку та завчасно прогно-

зувати необхідні управлінські впливи для ефективного управління усіма категоріями інтеле-

ктуального капіталу та компанією в цілому. 
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ОБЧИСЛЕННЯ ЕВРИСТИК, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЕКСПЕРТНИХ 

РАНЖУВАННЯХ ОБ’ЄКТІВ 

Г.М. Гнатієнко, О.Г. Гнатієнко 

Українська Міжнародна Фондова Біржа 

 

При розв’язанні багатокритеріальних задач проблема визначення області Парето є 

строго об`єктивною і вирішується без застосування будь-яких евристик. Але область комп-

ромісів є множиною точок, з яких у більшості випадків треба вибрати одну. Звуження облас-

ті ефективних об`єктів потребує застосування додаткової інформації від експертів, оскільки 

ефективні набори параметрів не можна порівняти один з одним формально. Для визначення 

єдиного розв'язку багатокритериальної задачі застосовуються три евристики [1]. По-перше, 

покладається, що розв'язок багатокритеріальної задачі є точкою перетину променя нормова-

них вагових коефіцієнтів відносної важливості критеріїв і області ефективних альтернатив 

задачі. По-друге, використовується вектор відносної важливості критеріїв є евристикою, бе-

ручи до уваги суб'єктивність визначення вагових коефіцієнтів критеріїв. По-третє, для пере-

воду всіх значень параметрів об'єктів до безрозмірного виду в заданому інтервалі значень 

застосовується обрана дослідником евристична формула. 

Відомо, що побудова структури переваг у формалізованому вигляді є складною зада-

чею для людини. Наукові дослідження в галузі задач експертного оцінювання та практика 

побудови систем підтримки прийняття рішень показують, що далеко не завжди експерти та 

особи, що приймають рішення, мають чітке уявлення про структуру переваг на множині 

об’єктів. У більшості випадків людина не може адекватно визначати вагові коефіцієнти, а 

також виділяти у явному випадку евристики, які застосовуються нею у ситуації прийняття 

рішення. Для визначення структури переваг на множині об’єктів у [2] запропоновано групу 

адаптивних алгоритмів визначення гіперпаралелепіпеда вагових коефіцієнтів важливості па-

раметрів об’єктів. 

Нехай досліджується множина об’єктів A  і кожен об’єкт Aa характеризується зна-

ченнями параметрів, множину індексів яких позначимо через  .,...,1 mJj   Параметри 

об’єктів множини A  переведено до безрозмірного виду:    ,1,0aj  для ., JjAa   

На множині безрозмірних значень параметрів об’єктів експертом задано відношення перева-

ги для двох довільних наборів параметрів     .,...,,..., 222

1

11

1

1   mm   У моног-

рафії [2] запропоновано такі евристики: з суб’єктивного судження експерта про перевагу 

об’єкта 1a  над об’єктом 2a , тобто з відношення ,,, 2121 Aaaaa   випливає справедли-

вість співвідношення    ,,, 21  ff   де   m ,...,1  вектор вагових коефіці-

єнтів параметрів,  ,f деякий узагальнений критерій. При цьому вид функції 

 ,f  може бути різним. У роботі [2] описано алгоритми визначення вагових коефіцієн-

тів параметрів об’єктів для таких видів функції  ,f : 
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Нехай експерт виділяє на множині A  деяку підмножину ,, AAA   і задає на цій 

підмножині свої переваги у вигляді строгого ранжування об’єктів підмножини :A  

  ., AaaR   При аналізі такої ситуації виникає кілька задач. 

Задача 1Z . Для заданого вектора  Ô

m

ÔÔ  ,...,1  та відомої евристики 
 Ef , яка 

застосовується експертом, тобто виду агрегуючого критерію, вибраного з (1)-(3), визначити 

значення нев’язки:  ,, EÔd   де E вектор вагових коефіцієнтів, обчислений за зада-

ним експертним ранжуванням   ., AaaR   Величина нев’язки  EÔd  ,  може свідчи-

ти, наприклад, про компетентність експерта, про адекватність заданого вектора 
Ô  реальній 

структурі переваг початкової задачі або про допустимість евристики агрегування параметрів 

об’єктів, яка застосовується при розв’язанні початкової задачі. 

Задача 2Z . За апріорно відомим вектором вагових коефіцієнтів параметрів об’єктів 
Ô  визначити, яку евристику застосував експерт при ранжуванні об’єктів підмножини A . 

Тобто задача 2Z  полягає у визначенні мінімальної нев’язки   min,, iEÔd   ,3,2,1i  

де iE вектор вагових коефіцієнтів, обчислений за заданим експертом ранжуванням 

  ,, AaaR   при застосуванні ним евристик, представлених формулами (1), (2) або (3). 

Задача 3Z . Якщо відома евристика, яку застосував експерт, то слід визначити вагові 

коефіцієнти параметрів об’єктів, при яких задане експертом ранжування об’єктів підмножи-

ни A  «найкращим» чином співпадає з застосованою для них відомою евристикою. У цьому 

випадку здійснюється пошук таких значень вектора вагових коефіцієнтів  , для яких 

мінімізується відстань   min,, Ôd    .,1,0 Jii   

Задача 4Z . Обчислити, яка додаткова евристика кращим чином підходить для 

розв’язання задач 1Z  та 2Z , якщо значення нев’язок для розв’язання цих задач із застосу-

ванням формул (1)-(3) є надто великими. Такими новими евристиками можуть бути, напри-

клад:  

     ,/1/1,4
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За результатами розв’язання задач 41 ZZ   може бути визначено компетентність екс-

перта, його схильність до ризику тощо. Крім того, відомо, що від характеристик ситуації 

прийняття рішення залежить вигляд евристики, яка застосовується експертами для прийнят-

тя рішення. У [3] вважається, що напружені ситуації прийняття рішень характеризуються за-

стосуванням евристики, яка описується формулою (3), а із зменшенням напруженості ситуа-

ції переваги на множині параметрів вирівнюються. Тому, якщо ситуація не є напруженою, 

можна застосовувати модель інтегральної оптимальності (позицію нейтралітету), яка опису-

ється формулою (1). 
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НАВЧАННЯ І ТЕСТУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖНОЇ СКЛАДОВОЇ МЕТОДУ 

ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Т.О. Говорущенко 

Хмельницький національний університет 

 

Вступ. Одним з основних засобів аналізу та оцінювання якості програмного забезпе-

чення (ПЗ) є метричний аналіз. При аналізі методів опрацювання результатів метричного 

аналізу в [1], [2] виявлені наступні невирішені питання: 1) відсутність єдиних стандартів на 

метрики, що призводить до суб'єктивізму вибору способів оцінювання якості; 2) складність 

інтерпретації значень метрик, обумовлена індивідуальними особливостями проектів та від-

сутністю еталонних значень метрик; 3) відсутність можливості порівняння принципово ново-

го проекту з попередніми, що призводить до неможливості інтерпретації одержаних метрик 

для нового проекту; 4) основними параметрами при виборі варіанту реалізації ПЗ є вартість 

та тривалість розроблення і репутація фірми-проектувальника, але рішення, прийняті на ос-

нові цих параметрів, не завжди гарантують належну якість ПЗ. З вищесказаного випливає 

потреба і актуальність наукових досліджень в галузі оцінки та прогнозування якості ПЗ. На-

разі перспективними є інтелектуальні методи, зокрема, нейромережні методи оцінювання та 

прогнозування якості програмного забезпечення. 

1. Суть нейромережного методу оцінювання та прогнозування характеристик 

якості програмного забезпечення. Нейромережний метод оцінювання та прогнозування 

характеристик якості програмного забезпечення (НМОП) [1], [2] складається з: 1) підготовки 

метрик етапу проектування з точними та прогнозованими значеннями для подання їх на вхід 

штучної нейронної мережі (ШНМ); 2) перевірки, чи не виходять одержані значення метрик, 

за межі діапазонів значень входів ШНМ; 3) опрацювання значень метрик штучною нейрон-

ною мережею; 4) аналізу вихідних значень ШНМ; 5) формування висновку про складність та 

якість проекту і розроблюваного ПЗ на основі вихідних значень ШНМ.   

ШНМ опрацьовує набори вхідних векторів та у якості вихідних значень надає числові 

оцінки з діапазону [0, 1]: оцінка складності проекту, оцінка якості проекту, прогноз складно-

сті ПЗ, прогноз якості ПЗ, де 0 - метрики даного типу не визначались; близько 0 – проект або 

розроблюване ПЗ є складним або неякісним, а 1 – проект або ПЗ є простим або високоякіс-

ним. 

2. Реалізація нейромережної складової НМОП. Вибір архітектури нейромережі для 

реалізації нейромережної складової НМОП описано в [3]. Для задачі аналізу метрик та про-

гнозування характеристик якості ПЗ використано багатошаровий персептрон. Нейромережну 

складову НМОП представлено на наступній структурній схемі (рис.1). 

 

Рис. 1 – Архітектура ШНМ для аналізу метрик та прогнозування характеристик якості ПЗ 

Вхідний вектор Input1 складається з 4 елементів (точні метрики складності); вхідний 

вектор Input2 – з 5 елементів (точні метрики якості); вхідний вектор Input3 – з 6 елементів 

(прогнозовані метрики складності); вхідний вектор Input4 складається з 9 елементів (прогно-

зовані метрики якості). ШНМ має 24 нейрони вхідного шару, 14 нейронів другого, прихова-
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ного (апроксимуючого) шару, 8 нейронів третього, прихованого (коригуючого) шару та 4 

нейрони четвертого, вихідного  шару (4 оцінки складності та якості проекту та ПЗ). 

Діапазони значень вхідних векторів ШНМ розраховані за формулами, наведеними в [2], 

з врахуванням введених припущень та обмежень у [3]. Описану ШНМ реалізовано в пакеті 

Matlab та візуалізовано в пакеті Simulink (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2 – Архітектура ШНМ 

      
Рис. 3 – Структурна схема шарів ШНМ 

3. Навчання ШНМ та аналіз отриманих результатів. Для вибору алгоритму навчан-

ня проводилось навчання ШНМ навчальною вибіркою з 1935 векторів за різними алгорит-

мами навчання. Дослідження показали, що найменшу похибку навчання одержано при ком-

бінованому критерії якості навчання (msereg); оптимальною кількістю нейронів другого, 

прихованого, шару є 14 нейронів. В ході дослідження виявлено, що похибка навчання суттє-

во не відрізняється для різних алгоритмів навчання  при використанні однакового критерію 

якості навчання, тому вибір алгоритму навчання обумовлювався показниками "кількість 

епох" та "час навчання", за якими кращими є алгоритми навчання OSS, CGB, SCG. Тестуван-

ня ШНМ здійснювалось на основі тестової вибірки з 324 векторів. 

Процес навчання і тестування за алгоритмом OSS зображено на рис. 4, за алгоритмом 

SCG – на рис. 5. Нижня лінія відображає навчання, а верхня лінія – тестування ШНМ. 

 
Рис. 4 – Однокроковий алгоритм методу 

січної (OSS) 

 
Рис. 5 – Алгоритм навчання SCG 

Аналіз графіків навчання і тестування ШНМ показав, що похибка мережі зменшується 

зі зростанням об'єму навчальної та тестової вибірок. 

Висновки. Дослідження присвячено реалізації та дослідженню нейромережної складо-

вої НМОП. В ході дослідження було побудовано, навчено та протестовано ШНМ в пакеті 

Matlab. В результаті дослідження обрано: критерій якості навчання ШНМ – msereg; кількість 

нейронів другого, прихованого, шару – 14; алгоритми навчання ШНМ за кількістю епох та 

часом навчання – OSS, CGB, SCG.  

Отримані оцінки характеристик складності та якості, надані ШНМ, дозволяють обгрун-

тувати прогноз щодо складності та якості реалізації конкретної версії проекту та порівняти 

між собою різні версії проектів у ситуації, коли вартість і тривалість проекту приблизно од-

накові. 
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПОСЕВНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Ю.А. Грипич 

Институт космических исследований НАНУ-НКАУ 

 

Сельское хозяйство является одним из наиболее приоритетных направлений развития 

экономики Украины. При этом наша страна страдает от глобальных изменений климата, сти-

хийных бедствий и засух, низких температур, наводнений, перепадов температуры. В по-

следние годы такая тенденция стала еще более угрожающей.  

Поэтому органам государственной власти всех уровней очень важно иметь средства 

мониторинга состояния сельскохозяйственных культур и оценки рисков их развития, таким 

образом, иметь возможность решения актуальных заданий государственного значения, а 

именно прогнозирование урожайности, оперативной оценки площадей посевов, прогнозиро-

вания валовых сборов сельскохозяйственной продукции, задач продовольственной безопас-

ности и т.д. Но сейчас в Украине системы и средства мониторинга практически полностью 

отсутствуют. 

Для мониторинга сельскохозяйственных культур и оценки рисков в мире используют 

геопространственные данные разной природы: аэрокосмические снимки и продукты (напри-

мер, цифровую модель рельефа, карты землепользования), а также данные двумерного или 

трехмерного моделирования (в частности, метеорологические или физические модели). Ре-

зультатом мониторинга при использовании такого рода информации становятся цифровые 

карты или многослойные геопространственные данные, существенно облегчающие процесс 

принятия решения соответствующими органами. Подобная информация может использо-

ваться не только для картографирования районов с повышенным риском во время или после 

неблагоприятного события (засухи, заморозков, града), но и на других этапах цикла развития 

стихийного бедствия (disaster cycle) — в том числе для построения карт рисков, иллюстри-

рующих вероятность наступления события и ущерб, который может быть им причинен. 

В нашем случае общее понятие риска будет трактоваться следующим образом: 

,),(),( dxdyyxhyxPRA
     (1) 

где P(x,y)  — вероятность неблагоприятного события в точке A с координатами (x,y), опре-

деляемая на основе совместного анализа разнородной информации, h(x,y) — функция ущер-

ба в позиции (x,y), связанного с этим событием.  

Для оценивания риска неблагоприятных ситуаций в сельском хозяйстве использова-

лись разные нейросетевые методы классификации спутниковых изображений: классифика-

ция с помощью многослойного персептрона (MLP), гауссовского классификатора макси-

мального правдоподобия (ML) и нейронной сети типа ARTMAP. 

Таблица 1 

Сравнение результатов работы различных нейросетевых архитектур 

Класс MLP ML ARTMAP 

1 лиственный лес 98.97 98.73 99.88 

2 хвойный лес 85.67 83.68 80.88 

3 смешанный лес 67.37 67.68 68.14 

4 пашня 89.56 89.66 83.50 

5 пастбище 91.43 92.82 78.94 

6 вода 97.64 96.57 93.76 

7 
искусственные 

материалы 
83.56 82.18 76.78 

8 открытая местность 96.52 96.75 98.24 

Всего  88.85 88.02 84.22 
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Чтобы повысить эффективность классификации и интегрированную оценку рисков не-

благоприятных ситуаций в сельском хозяйстве предлагается использовать ансамблевую об-

работку данных. В качестве отдельных обработчиков данных можно применять различные 

классификаторы, в том числе ансамблевые нейронные сети. Нейронная сеть называется ан-

самблевой, если ее можно разбить на две или более подсистемы, которые функционируют на 

определенных входных данных без взаимодействия между собой. 

Сравнительные результаты ансамблевой обработки данных приводятся в табл. 2.  

Таблица 2 

Сравнение результатов работы различных методов классификации  

Класс Метод 

 MLP 

(6-45-8) 

One-One Arch 

1 лиственный лес 98.97 99.39 99.19 

2 хвойный лес 85.67 84.44 84.24 

3 смешанный лес 67.37 67.51 68.64 

4 пашня 89.56 89.18 89.61 

5 пастбище 91.43 92.48 93.08 

6 вода 97.64 97.15 97.97 

7 искусственные материалы 83.56 79.63 84.20 

8 открытая местность 96.52 97.86 96.79 

Всего  88.85 88.45 89.21 

Реализация сервиса определения оцен-

ки рисков засух в Украине представлена на 

рис. 1, которая базируется на методах ансам-

блевой обработки данных с учетом миними-

зации функционала эмпирического риска при 

обучении.  
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Рис. 1 – Сервис оценки риска засух по раз-

нородным данным 
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АНАЛИЗА ДАННЫХ В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

И.Н. Долгополов
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 Черкасский государственный технологический университет 

 

Введение. Существующие методы распознавания образов, несмотря на многочислен-

ность и широту практического использования, подошли к пределу своих возможностей. За-

дачи практического применения индуктивных методов, которые можно отнести к методам 

распознавания образов, требуют новых подходов, в которых процессы распознавания и 

управления состоянием могут быть объединены в рамках единой информационной техноло-

гии. Для этого предлагается технология совершенствования методов распознавания образов, 

которая заключается не только в решении задачи таксономии (т.е. разбиения на классы), но и 

задачи мерономии, т.е. поиск взаимосвязей внутри класса [1]. 

Постановка задачи. Весь процесс болезни может быть разбит, например, на три этапа 

(класса) развития болезни от лучшего состояния (I) к худшему (III) (рис.1). Каждое состоя-

ние iy  определяется своим набором признаков ix . 

 
 

Рис.1 – Схема поэтапного развития болезни 

 

Модели каждого класса могут быть 

найдены по алгоритмам МГУА: 

I: )2111 ,...,,( mxxxfy  , 

II: )2122 ,...,,( mxxxfy  , 

III: )2133 ,...,,( mxxxfy  , 

где miniy и maxiy  - минимальное и 

максимальное значение признаков 

соответственно. 

 

 

Обобщенная модель болезни в линейном случае может быть записана: 





k

i
iiобобщ

m

j
jji ybyxay

11

, , где k - число классов. 

Подходы, основанные на технологии мерономического анализа, позволяют получить 

структуру класса в виде структурной модели. Совокупность моделей классов позволяет пос-

троить функцию развития процесса, в которой класс может занимать промежуточное состоя-

ние. Это позволяет не только распознать состояние объекта и принадлежность его к классу, 

но и определить тренд и скорость развития доминантного процесса.  

Кроме того, полученная модель класса позволяет определить принадлежность к данно-

му классу для его оптимальной коррекции состояния (управления). В терминах и понятиях 

клинической диагностики это означает, что определяется не только состояние объекта на ос-

нове выделенных информационных признаков, но и принадлежность к классу в виде поста-

новки диагноза, и в итоге данная технология позволяет также определить, в каком случае ко-

ррекция состояния (лечение) в настоящий момент нецелесообразно.    

Задача аналитика состоит в том, чтобы отнести текущее состояние больного к одному 

из классов болезни и, подобрав лечение, т.е. корректируя некоторые показатели, влияющие 

на течение болезни, перевести больного из худшей стадии (класса) заболевания в лучшую, 

т.е. устранить проявление болезни [2]. 

Подходы и методы решения задачи. Обычно задачи распознавания образов и систем-

ного проектирования (конструирования) дуальны между собой [3], т.е. если при распознава-
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нии образов необходимо разделить пространство признаков на непересекающиеся подпрост-

ранства соответственно числу распознаваемых объектов, то при системном поиске проектно-

го решения в пространстве конструктивных параметров необходимо достичь компромисса. 

Этот подход эффективно был применен при создании системы «Альфа» [4], а также созда-

нии объектов новой техники и управляемых систем и процессов [3]. Применительно к иссле-

дованию управляемых процессов при лечении заболеваний предлагается использование ло-

гической схемы: <дианостирование заболевания> → <планирование процесса лечения> →  

<управление процессом выздоровления>. 

Если процессы диагностирования и планирования лечения в достаточной мере в каж-

дой области знания достаточно изучены, то процессы мониторинга (анализа результатов и 

коррекция назначений) с использованием современных технико-математических методов 

требуют своего дальнейшего изучения.  

Обычно процесс управления вкладывается в схему системы комбинированного 

управления, где объектом является процесс лечения, управляющим воздействием на который 

поступают лекарственные препараты, а на выходе контролируются показатели состояния бо-

льного. Возмущениями выступают всевозможные риски (λ1, λ2, …, λL) (см. рис. 2). 
 

 

Рис. 2 – Блок-схема комбинированной системы управ-

ления процессом лечения 

Динамическая модель системы 

управления задается системой урав-

нений состояний ),,(1 iiii uyfy   

и уравнений выхода 

),( iii xyz  , 

где 1iy  - состояние в )1( i -й мо-

мент времени, iiii zuy ,,,   - состоя-

ние, управление, возмущение и вы-

ход системы в i -й момент времени. 

 

Заключение. Предложен подход к формированию информационной технологии интел-

лектуального анализа данных о процессах протекания, т.е. возникновения и развития болез-

ни на примере сердечнососудистых заболеваний, где риском может быть гипертензия, пере-

растающая в гипертонию с последующим перерастанием в инфаркт. Процесс лечения может 

включать поэтапный подход, начиная с профилактики болезни с последующим консерватив-

ным лечением или хирургическим вмешательством. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОИСК ДЛЯ РАСЧЕТА МНОГОКОНТУРНЫХ СИСТЕМ 

ТРУБЧАТЫХ ГАЗОВЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ 

К.В. Дудкин, Ю.В. Хацкевич 
ООО «КВ-автоматизация», Государственный ВУЗ «НГУ» 

 

Трубчатые газовые нагреватели, производимые КНПП «Энергокомплекс» по техничес-

ким условиям ТУ У 29.2-13440098-2:2007 «Нагреватели газовые трубчатые «Селект»», раз-

работанные с участием авторов, предназначены для сжигания горючих газов и передачи по-

лученной тепловой энергии воздушному, водяному теплоносителю или окружающему про-

странству путем воздушно-лучистого теплообмена. Для интенсификации теплопередачи эти 

нагреватели изготавливаются как многоконтурные трубчатые системы. Параметры трубча-

тых нагревателей в результате процессов тепло-, массообмена и динамики движения изме-

няются непрерывно по длине трубчатых элементов. С учетом наличия активных элементов 

(источников механического движения) в их цепи, многоконтурные трубчатые нагреватели 

следует рассматривать как гидравлические цепи с распределенными и регулируемыми пара-

метрами. В докладе излагается разработанный подход к расчету многоконтурных систем 

трубчатых газовых нагревателей с помощью эволюционного поиска. 

Предлагается рассматривать в качестве модели гидравлической цепи плоский граф, со-

стоящий из множества узлов J, и множества дуг (участков) I, их соединяющих; известна мат-

рица соединений A и матрица контуров цепи B. Множество узлов J состоит из множества J1 

источников, множества J2  стоков и множества J3  узлов сочленения.  

Для элементарного участка нагревателя была разработана математическая модель [1], 

которую можно представить в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений: 

),,(/ ililili zyfdzdy        (1) 

                                                              l=1,2,…,u;  

                                                              i=1,2,…,v,  

где u – общее число параметров теплового и гидравлического режима;  v – общее число эле-

ментарных участков, zi  – линейные координаты рассматриваемого участка. 

Для многоконтурной гидравлической цепи должны выполняться уравнения второго за-

кона Кирхгофа в матричной форме 

                                                              0HB ,      (2) 

где  ihH   – вектор потерь давления на элементарных участках,  i=1,2,…,v. 

В узлах-стоках J2 предполагается наличие активных элементов (вытяжных вентилято-

ров), для которых имеют место зависимости активного напора от расхода воздушной среды  

                                                            ),( iaj qgP        (3) 

где 2Jj .  

После введения фиктивного узла – общего стока ,  j0 появляются дополнительные дуги, 

соединяющие узлы-стоки с узлом j0 , а алгебраические соотношения (1) становятся матема-

тической моделью дополнительных дуг.  

Разработано решение двух задач анализа многоконтурных систем трубчатых газовых 

нагревателей. Первая – задача расчета теплового и гидравлического режима при известных 

расходах горючего газа и известных расходах воздушной среды на источниках и стоках. 

Вторая – то же, но при неизвестных расходах воздушной среды на источниках и стоках, а 

при заданных зависимостях (3) для узлов-стоков.   

Задачи анализа формулируются как задачи определения искомого решения вида 

 nxxxx ,...,, 21 , где xi  – расходы среды по хордам гидравлической цепи. 

Для поиска численных решений использовался алгоритм эволюционного поиска [2, 3] 

наиболее предпочтительных решений 

              )),(( 1 KK XGSX  k=1, 2,…,    (4) 
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где ХК – множество наиболее предпочтительных решений по отношению выбора RS  для шага 

к; ХК-1 – то же для (к-1)-го шага итерации;G(X) – функция генерации, порожденная отноше-

нием генерации RG; S(X) – функция выбора, порожденная отношением выбора. Функция вы-

бора обеспечивает выбор решений по минимуму критерия (2), где потери давления по участ-

кам рассчитываются после интегрирования уравнений (1) с учетом (3). 

Искомые значения расходов являются непрерывными переменными в диапазоне допу-

стимых значений. На k-том шаге итерации выбираются лучшие решения по критерию мини-

мизации  

minHB .     (5) 

Затем производится оценка лучших решений, отобранных во всех ветвях поиска: 

),/()(
1 1

0 ËÂ

Nâ

j

Në

l

i

lj

i NNxx  
 

     (6) 

ЛNl ,...,2,1 , 

ВNj ,...,2,1 , 

где і – порядковый номер переменной; l – номер отобранного решения; j – номер ветви эво-

люционного процесса; NЛ – количество лучших решений, отбираемых на каждом шаге эво-

люционного поиска в одной ветви; NВ – количество ветвей расчета эволюционного алгорит-

ма. 

После этого производится оценка эмпирических дисперсий в виде: 

)1/()(( 2

1 1

0

2  
 

ЛВ

Nв

j

Nл

l

ii

lji NNxx .   (7) 

На (k+1)-ом шаге итерации производится генерация новых решений по нормальному 

закону для каждой переменной x
i
 с центрами в точках x

i
lj, лNl ,1 , вNj ,1  и дисперсией 

2

i . 

Выводы. В работе показан подход к решению задачи расчета многоконтурных систем 

трубчатых газовых нагревателей с помощью эволюционного поиска. Приведена постановка 

задачи, основанная на применении теории графов и разработанной ранее модели элементар-

ного участка трубчатого газового нагревателя. Описаны подходы к генерации решений зада-

чи путем эволюционного поиска. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАСОБІВ ІНДУКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

С.М. Єфіменко, В.С. Степашко 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем 

НАН та МОН України 

 

В доповіді подано характеристику комплексу інструментальних засобів, розробленого 

для всебічного вивчення ефективності методів моделювання за даними спостережень, а та-

кож їх застосування для розв’язання практичних задач. Інструментарій має архітектуру, яка 

передбачає можливість розширення його функціональних можливостей за рахунок введення 

нових алгоритмічних модулів. 

Комплекс призначено для надання користувачу таких можливостей: 

 самостійно конструювати алгоритми моделювання; 

 порівнювати наявні методи моделювання за певними критеріями; 

 тестувати ефективність різних методів та їх компонентів; 

 розробляти методики і планувати статистичні випробування; 

 розв’язувати реальні задачі моделювання; 

 проводити імітаційні експерименти (екстраполяцію, прогнозування) з моделями, побу-

дованими за різними методами моделювання; 

 поповнювати свої знання про методи моделювання під час роботи з комплексом.  

Інструментальний комплекс складається з таких основних блоків: 

– зберігання даних; 

– отримання даних; 

– генерація даних; 

– підготовка даних; 

– попередня обробка початкових даних; 

– формування задачі; 

– моделювання або тестування;  

– представлення результатів; 

– перевірка адекватності; 

– використання моделей; 

– збереження результатів. 

У розробленому програмному комплексі реалізовано 4 основних режими роботи: 

– генерація вибірки для різних класів задач; 

– тестування елемента алгоритму; 

– тестування алгоритму; 

– розв’язання задач моделювання. 

В доповіді демонструються результати застосування інструментального комплексу для 

порівняльного тестування класів моделей, комбінаторних генераторів структур, методів 

розв’язання систем лінійних рівнянь в задачі оцінювання параметрів за МНК, критеріїв стру-

ктурної ідентифікації. Наведено також приклади розв’язання низки прикладних задач моде-

лювання різної природи засобами цього комплексу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ FPGA ПРИ ПОБУДОВІ 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ ЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ XOR ЗАСОБАМИ LABVIEW 

В.А. Жеребко, А.В. Онацький, Ю.Р. Соломонюк 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Сучасні прикладні наукові проекти в сфері інтелектуальних систем оптимального 

управління постійно вимагають від науковця-дослідника виконання наступних обов'язкових 

етапів дослідження: теоретичні розробки методів та алгоритмів управління; моделювання та 

синтез структурних елементів системи; вибір цільових платформ та програмно-апаратних 

засобів для реалізації алгоритмів управління; схемно-технічна та програмна реалізація синте-

зованих структур алгоритмів оптимального управління. 

Останніми роками невід'ємною частиною сучасних інтелектуальних систем управління 

є використання нейромережевих технологій [1] де необхідно вирішувати задачі оперативного 

та довгострокового прогнозування станів об'єкту управління або класифікацію його образів. 

Динамічна процедура моделювання та синтезу нейромережевих структур (НС) зазвичай не 

потребує відслідковування витрат ресурсів. Побудова та навчальні дії до НС можуть викону-

ватись годинами та займати весь вільний об'єм оперативної пам'яті платформи розробника, 

наприклад, персонального комп'ютера. Надалі статичні синтезовані НС завантажуються на 

виконавчу платформу, наприклад, промисловий контролер автоматизації. 

Враховуючи те що, математичний апарат сучасних інтелектуальних алгоритмів оброб-

ки даних та управління є достатньо об'ємним, тому вибір необхідних програмних засобів для 

синтезу НС та кінцевої реалізації НС а також платформ (виконавчих й розробника) має ґрун-

туватись на принципі мінімізації засобів розробки та витрати ресурсів при цьому. 

Одним із сучасних схемних елементів систем управління, що використовується для 

швидкісного паралельного обрахунку масиву даних та реалізації НС є перепрограмовані мік-

росхеми ПЛІС (FPGA) [2], програмування яких виконується спеціалізованими засобами мо-

вою VHDL. Підготовчі процедури моделювання й синтез НС здебільшого виконуються засо-

бами MATLAB, але цей програмний пакет не орієнтований на цільову реалізацію. Тож пос-

тає достатньо серйозне та актуальне питання вибору єдиного універсального засобу та плат-

форми для повного циклу проектування НС в системах управління. 

Пропонується для модельних та прикладних досліджень НС в задачах оптимального 

управління використовувати універсальний програмний засіб LabVIEW компанії National 

Instruments, а у якості цільовою виконавчої платформи обрати контролер CompactRIO [3]. 

Пакет LabVIEW дозволяє виконати побудову та синтез НС, провести компіляцію в код 

VHDL та дослідити витрати ресурсів CompactRIO в мікросхемі FPGA [4]. 

В роботі наведений приклад реалізації типової НС, що виконує просту логічну функцію 

XOR. Були проведені дослідження витрат ресурсів мікросхеми FPGA для реалізації цієї НС 

різної архітектури та типів даних (вагові коефіцієнти, функція активації, топологія НС). 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ 

ІНВЕСТУВАННІ КЛІЄНТІВ БАНКІВ 

А.В. Жеребцов, Д.Н. Моамар, Н.П. Халіман 

Черкаська філія Європейського університету 

 

В даний час банківський кредит в розвинених країнах має надзвичайно важливе зна-

чення в розвитку реального сектора економіки, дозволяє залучати підприємствам кредит на 

розвиток виробництва. При раціональному використанні привернутих засобів це приводить 

до підвищення рентабельності власних засобів. Відносини, що складаються між банками і 

підприємствами з приводу кредитування, строго регламентовані системою і положень відом-

чих актів. На їх підставі в практиці західних банків розроблені надійні комп'ютерні системи 

надання і повернення кредиту. 

У процесі повсякденної діяльності менеджерам фірм і банків доводиться аналізувати 

події та факти і приймати рішення, обгрунтовані на логічному висновку. Для проведення 

аналізу складних ситуацій потрібні значні затрати праці і часу. Велику допомогу у вирішенні 

складних завдань можуть надати системні аналітики, які володіють навиками програмуван-

ня, що дозволяє використовувати широкі можливості сучасних комп’ютерних засобів. Од-

нак, перед тим, як приступити до розробки програми, необхідно створити логічну модель до-

сліджуваної ситуації, причому, для побудови моделі доцільно використовувати зрозумілі і 

наглядні форми відображення. Однією з наглядних форм відображення логічних функцій яв-

ляються релейно-контактні схеми. У даних схемах застосовуються елементи замикаючого 

типу, контакти яких замикаються при подачі вхідного сигналу Хі=1 і елементи розмикаючого 

типу, котрі навпаки розмикають свої контакти при Хі=1. 

Диз’юнкції Х  Y відповідає паралельне з’єднання замикаючих контактів, а кон’юнкції 

X  Y – послідовне з’єднання. Операцію інверсії ¬Х виконує розмикаючий елемент, контак-

ти якого замкнуті при відсутності вхідного сигналу Х. Кожному простому висловлюванню 

можна співставити контакт, який замкнутий, якщо висловлювання істинне і відкритий, якщо 

висловлювання хибне. Із простих висловлювань формуються складні твердження, для яких 

можна також зібрати складні релейно-контактні схеми, що відображають процеси логічного 

виводу рішення, яке приймається. 

Розглянемо процедуру прийняття рішення про доцільність інвестування якого-небудь 

проекту. Спочатку менеджери кредитного відділу отримують і аналізують відомості про фі-

рму-позичальника. Аналізу піддаються наступні основні відомості і думки, які формулюють-

ся у вигляді наступних висловів: А = «Фірма стабільна»; В = «Фірма надійна»; С  = «Число 

співробітників менше Rmin»; D = «Сума інвестицій більше Smax». 

Для детальнішого аналізу ситуації весь діапазон можливої кількості співробітників мо-

жна розділити на два піддіапазони з максимальними граничними значеннями кожного R1, R2 

відповідно. При цьому формуються наступні додаткові вислови: N1 = «Число співробітників 

більше або рівне Rmin»; N2 = «Число співробітників більше або рівне R1»; N3 = «Число спів-

робітників більше або рівне R2». 

Аналогічно можна розділити весь об'єм інвестицій на два піддіапазони з максимальни-

ми граничними значеннями для кожного S1, S2 відповідно. Тут також формуються наступні 

вислови: I1 =  «Сума інвестицій менше або рівна S1»; I2 = «Сума інвестицій менше або рівна 

S2»; I3 = «Сума інвестицій менше або рівна Smax». 

Таким чином, логічну модель завдання можна представити у вигляді сукупності насту-

пних компонентів: 
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Для забезпечення візуалізації процесу ухвалення рішення дану логічну модель можна 

представити у вигляді релейно-контактної схеми, приведеної на рис. 1, на якому видно, що 

запрошувана сума інвестицій S1 може бути видана при кількості співробітників фірми-

позичальника, що задовольняють умові:  

).( 3211 NNNCU   

 
 

Рис. 1 – Релейно-контактна схема доцільності інвестування проекту 

Сума інвестицій S2 видається при істинності наступного вислову:  

).( 322 NNCU   

Нарешті, сума S3 може бути отримана при істинності наступної умови: 

.33 NCU   

При приведеній релейно-контактній схемі, що відображає процес ухвалення рішення, 

на мові Turbo Prolog розроблена програма «Інвестування», яка формує запити менеджерові 

банку і на підставі його відповідей виконує логічний висновок про доцільність інвестування.  

Застосування релейно-контактних схем дозволяє побудувати наочну логічну модель 

процесу ухвалення рішення і забезпечує автоматизацію рішення задачі за допомогою сучас-

них комп'ютерних засобів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ 

БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

А.О. Замула  

Державний університет інформатики і штучного інтелекту 

 
Останніми роками все більше банків з метою підвищення ефективності управління еконо-

мічними процесами намагаються організувати свою діяльність на основі сучасних наукових дос-

ліджень. В банківську діляьність впроваджується бізнес-планування, фінансовий і інвестиційний 

аналіз, сучасні програмні продукти, засновані на останніх наукових розробках. Одночасно зрос-

тає попит на ринкові дослідження (як на мікроекономічному, так і макроекономічному рівні), на 

фінансову і загальноекономічну інформацію. 

Сьогодні одним з найбільш перспективних напрямів наукових досліджень в області аналі-

зу, прогнозування і моделювання економічних явищ і процесів є нечітка логіка (fuzzy logic). Не-

чітко-множинні моделі, часто представлені у вигляді програмного забезпечення для персональ-

них комп'ютерів, дозволяють як менеджерам різного рівня, так і власникам підприємств прийма-

ти економічно грамотні рішення. Хоча вперше згадка про новий метод математичного моделю-

вання з'явилася біля півстоліття назад, дана область наукових досліджень залишається мало ви-

вченою. Нечітка логіка застосовується для наборів даних, де приналежність даних до якої-небудь 

групи є вірогідністю в інтервалі від 0 до 1. Чітка логіка маніпулює результатами, які можуть бути 

або істиною або ні. Нечітка логіка застосовується в тих випадках, коли існує "може бути" в допо-

вненні до "так чи ні". 

Нечітка логіка служить методологічним розширенням будь-якої іншої специфічної теорії, 

отриманої шляхом розмивання (fuzzification) її базисних об'єктів - їхнім перекладом із дискрет-

ного стана в безупинне. Сучасні дослідження проводяться, зокрема, в області нечітких обчислень 

(fuzzy calculations), нечітких диференціальних рівнянь (fuzzy differential equations) та інше. Без-

посереднє використання алгоритмів нечіткої логіки в додатках – річ поки досить рідкісна. Втім, 

очевидною областю впровадження є всілякі експертні системи, у тому числі: 

 нелінійний контроль за процесами (виробництво); 

 системи, що самонавчаються, названі також класифікаторами (classifiers), дослідження ри-

зикових і критичних ситуацій.  

У цій області особливо цінується спроможність системи з нечіткою логікою одночасно 

вдосконалювати декілька каналів узагальнення правил, що помітно відрізняє цей підхід від сис-

тем штучного інтелекту, по черзі охоплюючих одну закономірність за іншою; 

 розпізнавання образів; 

 фінансовий аналіз (ринки цінних паперів); 

 дослідження даних (корпоративні сховища); 

 вдосконалювання стратегій керування і координації дій, наприклад 

 складне промислове виробництво. 

Потужність і інтуїтивна простота нечіткої логіки як методології вирішення проблем гаран-

тує її успішне використання у вбудованих системах контролю і аналізу інформації. При цьому 

відбувається підключення людської інтуїції і досвіду оператора. На відміну від тради-ційної ма-

тематики, яка вимагає на кожному кроці моделювання точних і однозначних формулювань зако-

номірностей, нечітка логіка пропонує зовсім інший рівень мислення, завдяки чому творчий про-

цес моделювання відбувається на високому рівні абстракцій, при якому існує лише мінімальний 

набір закономірностей. 

Існуючі методи рішення задач управління в умовах невизначеності враховують тільки дос-

татньо малі зміни коефіцієнтів цільової функції та системи обмежень моделі та практично не до-

зволяють врахувати варіації структури моделі. 

У банківській діяльності ця проблема є актуальною. Адже точність і оптимальність ухва-

лення рішень – це запорука успішної стратегії банка, яка дозволяє досягати його найбіль-шої 

ефективності. Це завдання є ключовим: якщо сформульовано наукове обгрунтоване уявлення 

про лінію поведінки банку, то це є вирішальним чинником успіху банківської діяль-ності. 

Управління банківською діяльністю і розподіли ресурсів банку на основі концепцій теорії нечіт-
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ких множин значно розширює можливості обліку невизначеностей різної природи, неминуче су-

путніх математичному опису реальності. Адже важливою особливістю управління і розподілу 

ресурсів банку є наявні чинники випадковості, неточності. Таким чином, математичні моделі в 

прикладних галузях повинні будуватися не лише з точки зору найбільш адекватного відображен-

ня суті модельованих процесів і явищ, але і з урахуванням умов невизначеності. У зв'язку з цим, 

апарат нечітких множин застосовується для вирішення завдань, в яких початкові дані є ненадій-

ними і слабо формалізованими. 

Засновані на цій теорії методи побудови інформаційних моделей істотно розширюють тра-

диційні сфери застосування комп'ютерів і утворюють самостійний напрям науково-прикладних 

досліджень, який отримав спеціальну назву — нечітке моделювання. 

Останнім часом нечітке моделювання є одним з найбільш активних і перспективних на-

прямів прикладних досліджень в області управління і ухвалення рішень. Нечітке моделювання 

виявляється особливо корисним, коли в описі технічних систем і бізнес-процесів присутні чин-

ники, які утрудняють або навіть виключають вживання точних кількісних методів і підходів. В 

області управління технічними системами нечітке моделювання дозволяє отримувати адекватні-

ші результати в порівнянні з результатами, які грунтуються на використанні традиційних аналі-

тичних моделей і алгоритмів управління.  

Сильними сторонами застосування математичного підходу, заснованого на нечітких мно-

жинах і нечітких логіках, є:  

 врахування умов невизначеності і наближених даних;  

 здатність застосовувати модель до процесів, безпосередньо пов'язаних з практичною 

управлінською діяльністю;  

 здатність обробляти відмінну за якістю і природою інформацію, в цілому підвищуючи дос-

товірність опису поведінки об'єкту;  

 можливість вирішувати багатокритеріальні оптимізаційні завдання з використанням нечіт-

ких розширень відповідних детермінованих постановок цих завдань.  

В той же час, є характерні недоліки:  

 початковий набір нечітких правил формується експертом і може виявитися неповним або 

суперечливим;  

 вид і параметри функції приналежності, що описує вхідні і вихідні змінні системи, обира-

ється суб'єктивно, і можуть недостатньо адекватно відображати реальну дійсність. 

Застосування методів теорії нечітких множин в завданнях підтримки ухвалення рішень має 

безумовну перспективу, оскільки забезпечує найбільш адекватне відображення різноманіття 

форм існування даних, що описують конкретний процес. Враховуючи досвід класичного моде-

лювання економічних, соціальних і технічних систем, нечітка логіка може служити потужним 

засобом підвищення достовірності інформації на вході таких моделей і сприяти об'єктивної оцін-

ки їх погрішності. 

Можна виділити ряд обставин, що призводять до необхідності робіт з вивчення й викорис-

тання моделей і рішень на основі нечітких процесів: не всі цілі керування об'єктом можуть бути 

представлені у вигляді кількісних співвідношень; між деякими параметрами, що впливають на 

процес керування, дуже складно встановити точні кількісні залежності; керування є багатокроко-

вим, а зміст кожного кроку не завжди може бути заздалегідь однозначно визначено; мета змісту 

об'єкта не завжди чітко й кількісно виражена. 

Для адекватної оцінки діяльності банку є перспективним застосовувати модель, засновану 

на поняттях нечіткості,  яка дозволяє об'єднати достоїнства точних та імовірнісних моделей із 

суб'єктивними даними й одержати нові розрахункові схеми, які дають можливість вивчати реа-

льність без її деформації.  
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МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА МАРШРУТИЗАЦІЇ МОБІЛЬНОЇ AD HOC 

МЕРЕЖІ 

Ю.Я. Зелінська, Н.В. Лисак, В.І. Месюра 

Вінницький національний технічний університет 

 

Швидке зростання ролі комунікацій в інформаційному суспільстві призвело до появи 

бездротових мереж без фіксованої інфраструктури (ad hoc) мереж, які отримали назву  спеці-

алізованих або ситуативних мобільних мереж (СММ) [1,2]. Вузли в таких мережах можуть 

вільно пересуваються у просторі, що викликає необхідність постійної адаптації маршрутів 

пакетів до не передбачуваних змін топології мережі, динаміка яких може навіть перевищува-

ти швидкість розповсюдження мережею інформації маршрутизації.  

Висока динамічністю вузлів СММ потребує високого ступеня децентралізації системи 

управління мережею, яку можна забезпечити реалізацією протоколів її маршрутизації на ос-

нові багато-агентної архітектури з використання інтелектуальних агентів.  

Інтелектуальні агенти здатні підтримувати взаємодію з навколишнім світом, отримую-

чи від нього інформацію, яка впливає на їх подальші дії. Основною властивістю агентів є їх 

автономність, тобто здатність проявляти ініціативу, отримувати і відправляти повідомлення 

від інших агентів, спілкуватися один з одним, а також діяти без втручання людини.  

Рівень «інтелекту» певного агента можна оцінити як здатність використовувати старі 

знання в нових, заздалегідь невідомих йому ситуаціях і проблемних областях, де оцінюваний 

агент є активним вирішувачем задач.  

У СММ кожен агент має своє локальне середовище (ЛС), яке складається із локального 

хоста, операційної системи, мережі та локальних додатків, що взаємодіють з ним. Агент а діє 

в локальному оточенні, стан якого p у момент часу t можемо визначити як: 

,Ppa

t        (1) 

де Р – множина всіх станів локального середовища; а – множина агентів у момент часу t. 

Стани ЛС не залежать від станів агента, який підтримує часткове уявлення свого ЛС з 

використанням інформації, отриманої від інших агентів. Внутрішній стан агента а за час t 

складається із всіх компонентів його часткового уявлення: 
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де a

tN  – множина сусідніх агентів, a

tL  - модель локального оточення, a

tS  – інформація від су-

сідніх агентів, a

tF  – локалізовані властивості системи, a

tC  – множина кластерних зон .  

Засновані на інтелектуальних агентах технології можуть забезпечити зменшення наван-

таження СММ (за рахунок обчислень на віддалених хостах), автономность та динамічність 

роботи мережі. Недоліком даної технології є небезпека використання мобільних агентів (на-

приклад вірус може бути замаскований під мобільного агента), яку необхідно враховувати. 

Запропонована модель агента маршрутизації призначена для використання у дослі-

дженнях топології мережі, для забезпечення самоорганізації СММ, поділу її на кластерні зо-

ни та знаходження найкращого маршруту передачі інформації. Подальші дослідження бу-

дуть пов’язані із проведенням моделювання, а також порівнянням із існуючими схемами. 
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АСПЕКТИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН 

О. М. Землянський 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 
Сучасний світ відрізняється ростом техногенної та екологічної навантаженості. Проблеми 

із харчуванням, якістю питної води, глобальним потеплінням, чистотою навколишнього середо-

вища підсилюється потенційними загрозами катастроф та аварій. Події останніх років в Україні, 

землетруси та цунамі в США і Японії свідчать про необхідність прогнозування майбутніх проце-

сів, їх сценарний аналіз [1] та мінімізацію негативних наслідків.  

Одним із аспектів, який сприятиме розв’язанню вищевказаних проблем і задач є прогнозу-

вання концентрації небезпечних речовин у випадку вибухів, пожеж та розгерметизації об’єктів, 

що містять хімічні речовини. Традиційно у таких випадках використовують табличні дані та роз-

рахункові формули. Прикладом таких розрахунків є візуалізоване представлення площі заражен-

ня та концентрації небезпечних речовин, одержане за допомогою пакету Матлаб (рис. 1). При 

побудові поверхні, яка визначає концентрацію, враховуються напрямок і сила вітру, напрямок 

руху теплових потоків у повітрі.             

  
Рис. 1 – Концентрація речовини через 5 та 300 секунд після вибуху 

На практиці застосування таких розрахунків призводить до результатів із значною похиб-

кою. Причинами цього є наявність на шляху руху хімічної «хмари» будівель і споруд, лісових 

масивів тощо. У доповіді запропоновано для визначення концентрації як функції від координат 

місця та часу використати елементи теорії нечітких множин та експертні висновки. Попередній 

аналіз процесу вимірювання концентрації небезпечних речовин дозволяє зробити висновок про 

декілька причин невизначеності. По-перше, прилади, які для цього використовуються (газоаналі-

затори) допускають до 25% похибки. По-друге, процес вимірювання є тривалим (приблизно 1 

хв). За цей час концентрація істотно змінюється і неможливо встановити, яке її значення прилад 

покаже (мінімальне, максимальне, середнє тощо). Заважимо також, що пелюсткова форма зони 

зараження не завжди відповідає дійсності. Таким чином, показано, що концентрація небезпечної 

речовини )t,z,y,x(K  визначатиметься за формулою 
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− нечіткі множини із відповідними функціями належності для похибки газоаналізатора та 

виміряної концентрації. Функція F  є чіткою функцією від чітких та нечітких аргументів. Резуль-

туюча концентрація є нечіткою величиною, функція належності якої може бути встановленою з 

використанням виведення Заде. Крім запропонованого підходу, який вимагає наявності практич-

них вимірів, доцільним є застосування виключно експертних висновків щодо певних ключових 

точок та відновлення поверхні концентрації небезпечних речовин з використанням нейро-

нечітких мереж. 
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НЕЧІТКІ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОЖЕЖНИХ 

СПОВІЩУВАЧІВ У БУДІВЛЯХ ТА СПОРУДАХ 

Ол-др М. Землянський 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

У доповіді розглядається задача оптимізації системи пожежної сигналізації будівель і 

споруд. Актуальність задачі визначається наступними факторами. Останнє десятиліття від-

значене відносно постійною щорічною кількістю пожеж та тенденцією росту кількості заги-

блих і травмованих, а також обсягів матеріальних збитків. Не в останню чергу цей факт обу-

мовлений низькою ефективністю систем пожежної автоматики і, зокрема, систем виявлення 

пожеж – систем пожежної сигналізації. Незважаючи на те, що за рядом кількісних показни-

ків щодо таких систем країни СНД і Україна, зокрема, входять до групи провідних країн сві-

ту, якісні показники, що відображають рівень технічних рішень в цій галузі, в країнах СНД 

на один-два порядки є нижчими, ніж у світі. 

Задача має таку формалізовану постановку. Нехай inX  – внутрішні фактори будівлі, які 

впливають на час розвитку та поширення пожежі, in 1 2 nX (X ,X ,...,X ),  де 1X – площа при-

міщення, 2X – його висота, 3X – пожежне навантаження приміщення, 4X – горючість матері-

алів, що в ньому знаходяться, тощо. Припустимо, що lS – потенційно можлива кількість люд-

ських жертв, mS – потенційно можливий обсяг матеріальних збитків, eS – збитки, які будуть 

завдані техногенною або екологічною катастрофою як наслідком пожежі. 

Необхідно ідентифікувати залежності [1]: 

1 in l m eK F (X ,S ,S ,S ),  2 in l m eL F (X ,S ,S ,S ),    (1) 

де K – кількість сповіщувачів у приміщенні, L– структура (місцерозташування) сповіщува-

чів. 

Для визначення кількості сповіщувачів пропонуємо використати нечіткі продукційні 

правила. Припустимо, що пожежна завантаженість приміщення змінюється. Тоді модель (1) 

модифікується і буде такою: 

1 1 3 1 1

2 2 3 2 2

r r 3 r r

ß êù î õ A ³ ó Â ³ Õ D , òî t C ;

ß êù î õ A ³ ó Â ³ Õ D , òî t C ;

.....................................................................;

ß êù î õ A ³ ó Â ³ Õ D , òî t C ,

   

   

   

    (2) 

де (х,у) є координатами точки виникнення пожежі, 3X – рівень пожежного навантаження в 

околі точки виникнення пожежі, t – час виявлення пожежі (спрацювання сповіщувача),  

j j jA ,B ,C , jD , j=1,r  є нечіткими множинами із відповідними функціями належності. 

Для моделювання використаємо нейро-нечітку мережу ANFIS [2] з виведенням Мамда-

ні [3]. Для кожної змінної створюємо відповідні функції належності та формуємо правила. 

Після процесу навчання мережу ANFIS можна використовувати для визначення часу спра-

цювання пожежних сповіщувачів, якщо пожежа виникла в будь-якій точці будівлі.     

Система допускає додавання нових правил та перенавчається в режимі реального часу, 

що спрощує її використання. Інформація, одержана за її допомогою, є першим етапом техно-

логії прогнозування наслідків пожеж.    
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

Д.Е. Иванов 

Институт прикладной математики и механики НАН Украины, г. Донецк 

 

Одной из основных проблем при проектировании современных СБИС является суще-

ственный рост рассеивания тепла. Это связано с усовершенствованием технологического 

процесса производства КМОП микросхем, что позволяет размещать на одном кристалле всё 

большее число транзисторов. Повышенное рассеивание тепла ведёт к перегреву устройства, 

что ведёт либо к выходу его из строя, либо к существенному падению производительности.  

Проблема рассеивания тепловой энергии ведёт к необходимости разработки новых 

подходов в проектировании СБИС [1]. Задачи данного рода делятся на 4 основных класса: 1) 

оценка среднего рассеивания тепла в процессе работы; 2) оценка пикового возможного рас-

сеивания тепла; 3) оценка максимального рабочего рассеивания; 4) построение энергоэффек-

тивных тестов. 

Первая из указанных задач, рассматривалась, например в [2]. Для её решения достаточ-

но псевдослучайной генерации входных последовательностей. Наиболее важным здесь явля-

ется используемая модель рассеивания тепла. Для построенных на КМОП технологии циф-

ровых БИС известно [3], что общее рассеивание тепла делится на две составляющие: стати-

ческое и динамическое. При этом доминирующей является динамическая составляющая, ко-

торая для заданной входной последовательности âõs  определяется выражением: 

)(5,0)( 2

âõâõ sAfCVsP  , (1) 

где: V  – напряжение работы схемы, C  – физическая ёмкость на выходе вентиля, f – частота 

работы схемы, )( âõsA – переключательная активность при моделировании на заданной вход-

ной последовательности (число событий). В [4] показано, что более точная оценка достигае-

тся, когда при вычислении )( âõsA  выбирается не число событий при работе схемы, а учиты-

вается «ёмкостная» составляющая каждого события. В простейшем случае ёмкость события 

равна числу последователей элемента с изменившимся значением на выходе: 





Gg

i

gâõ gCAsA )]([)(  (2) 

где G  – множество всех логических элементов в схеме, 1i

gA , если выход вентиля g  изме-

нился на i -м такте работы схемы, )(gC  – число последователей элемента g . 

Однако более важным с точки зрения надёжности работы является пиковое рассеива-

ние тепла. Очевидно, что задача поиска такта времени с наибольшим рассеиванием является 

NP-полной. Предлагаемые для её решения структурные подходы (например, основанный на 

обходе графа переходов последовательностной схемы [5]) оказались неприемлемыми с прак-

тической точки зрения. Поэтому были разработаны подходы, основанные на генетических 

алгоритмах (ГА). 

Математически задача оценки пикового рассеивания математически ставится как поиск 

тройки объектов ),,( 21 XXZ  (где Z  – начальное состояние схемы, X  – одиночный входной 

вектор), которые максимизируют функционал (1). При этом моделирование на первом вход-

ном наборе необходимо для того, чтобы снять неопределённость с внутренних линий схемы, 

а для подсчёта переключательной активности (2) 

необходимо использовать только моделирование 

на втором входном наборе. В такой постановке 

задача рассматривалась в [6]. В работе предложен 

эффективный генетический алгоритм решения 

задачи, а также ряд эвристик, улучшающих его 

работу. Особь в данном ГА кодируется как бито-

вая строка (рис.1), и к ней применяются стандар-
Рис.1 – Кодирование особи. 
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тные генетические операции из простого ГА. Показывается, что ГА решения задачи гораздо 

эффективнее пседослучайного метода и при этом требует существенно меньшего времени на 

поиск решения. 

В работе [7] вводятся дополнительные пиковые метрики рассеивания тепла СБИС: 

 пиковая n -тактовая – максимальная рассеиваемая мощность за n  тактов работы схемы; 

является обобщением пиковой однотактовой путём добавления 1n  входного набора к 

особи на рис.1; 

 пиковая установившаяся – максимальное рассеивание при длительной работе; допол-

нительно вводится предположение, что в процессе работы произойдёт замыкание пос-

ледовательности состояний, т.е. в некоторый такт времени будет достигнуто состояние 

1Z . 

В работе предлагается эффективный ГА решения указанных задач, а также показывает-

ся связь между всеми введёнными метриками. При этом кодирование особей является рас-

ширением представленного на рис. 1. 

Важной при разработке энергоэффективных схем является проблема рассеивания тепла 

СБИС во время стартового самотестирования схемы, когда оно максимально. Для решения 

задачи построения энергоэффективных тестов используются подходы, которые основаны на 

генерации избыточных тестов.  

Один из таких подходов описан в [8]. Задача разбивается на три этапа. На первом этапе 

производится генерация избыточных тестовых наборов с заданным фактором избыточности 

r , который показывает, что любая неисправность проверяется не менее чем r  подпоследо-

вательностями теста. На втором этапе производится оценка качества всех подпоследователь-

ностей теста в соответствии с моделью рассеивания тепла (1)-(2). На третьем этапе необхо-

димо выбрать набор подпоследовательностей, который обладает полнотой не хуже началь-

ного теста (но уже без учёта избыточности) и для которого рассеивание тепла минимально. 

Данная задача комбинаторной оптимизации также решается с помощью ГА. При этом особи 

соответствует набор подпоследовательностей, а кодирование включает набор номеров таких 

подпоследовательностей. В качестве генетических операций используются: добавление и 

удаление номеров, а также обмен элементами множеств. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ 

ОБРОБКИ ДОБОВОГО СЕРЦЕВОГО РИТМУ 

О.Г. Кисельова, М.В. Герасименко 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Відомо багато експертних систем для постановки медичних діагнозів. Вони побудовані 

головним чином на основі правил, що описують поєднання симптомів різних захворювань. 

За допомогою таких правил не лише ставлять хворому діагноз, але і призначають потрібне 

лікування. Правила допомагають вибирати засоби медикаментозної дії, визначати протипо-

казання, орієнтуватися в лікувальних процедурах, створювати умови найбільш ефективного 

лікування, передбачати результати призначеного курсу лікування та багато іншого. Техноло-

гії інтелектуального аналізу даних дозволяють виявляти в медичних даних шаблони та скла-

дові. 

В медицині інтелектуальний аналіз даних використовується для вирішення завдань ви-

явлення нормальних та патологічних станів, своєчасної та більш точної діагностики, фунда-

ментальних біологічних відкриттів, дослідження ефективності використання клінічних пре-

паратів. Одним із методів інтелектуального аналізу даних є технології Data Mining, які пред-

ставляють собою процес підтримки прийняття рішень, заснований на пошуку в даних прихо-

ваних закономірностей, тобто шаблонів, або патернів, інформації. 

Одним із прикладів застосування технологій інтелектуальної обробки даних є вирішен-

ня задачі виявлення нормальних та патологічних станів організму людини при аналізі даних 

серцевого ритму, отриманого методом холтерівського моніторингу. Для вирішення постав-

леної мети було розроблено алгоритм аналізу показників добового серцевого ритму 23 об-

стежуємих за допомогою статистичного аналізу (рис. 1).  

 Виявлення функціональних патернів добового серцевого ритму дозволяє аналізувати 

стан адаптаційних резервів організму практично здорових людей та спортсменів в режимах 

інтенсивного навантаження.  

На основі отриманих результатів обробки даних було розроблено метод розпізнавання 

періодів аномальних коливань серцевого ритму, які характеризують зниження адаптаційних 

властивостей організму та/або підвищений ризик раптової зупинки серця.  

 

 
Рис.1 – Алгоритм аналізу показників добового серцевого ритму за допомогою методів стати-

стичного аналізу 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДАНИХ 

К.В. Колесніков, А.Р. Карапетян 

Черкаський державний технологічний університет 
 

Задачі управління потоками даних в корпоративних мережах (КМ) можна розв'язувати 

за допомогою методів оптимізації процесів маршрутизації даних з використанням сучасних 

нейромережевих технологій. У роботі розглянуто принцип оптимізації нейромережевої мар-

шрутизації потоків даних КМ в динаміці.  

Нейронні мережі (НМ) є ефективною обчислювальною моделлю апроксимування фун-

кцій будь-якої складності, що ґрунтується на неповній інформації, розміщеній в навчальній 

БД. 

В якості математичної моделі статичної КМ, комунікаційні характеристики якої не змі-

нюються з часом, розглядатимемо граф  G= G(V, Е(V)), де V— множина вузлів; Е— впоряд-

кована множина направлених дуг. 

Визначимо набір параметрів, що властиві комунікаційним можливостям КМ. Розгляне-

мо множину пар вузлів граф G виду   ds,Vds,|d,sD0  , де перший елемент пари є ву-

злом-джерелом  даних, а другий — вузлом-одержувачем даних.  

Побудуємо НМ для даної моделі. Розглянемо оптимізаційне завдання: 

F → min 

при наступних обмеженнях: Г
т
х = Ф, х≥0.                                                                

Дане завдання при виконанні наступних умов має, принаймні, одне рішення.  

I. Середня вартість маршруту визначається як сума вартостей навантажень на його реб-

ра (канали зв'язків), тобто ).(
)(

l

VEI

llpp pTT 


   

II. Для будь-якого ребра )V(El   справедливим є  Tl: [0, ∞) → [0, ∞] и Tl (0)<∞ 

III. Для кожного ребра l   E(V) функція Tl(pl) опукла і або монотонно зростає на інтер-

валі, де Tl(pl) < ∞, або Tl(pl) = const. 

IV. Функція Tl(pl) безперервна на всій області визначення, причому на інтервалі, де 

Tl(pl) < ∞, вона неперервне диференційована. 

Для всіх вирішень значення вектора розподілу навантажень р будуть незмінними. 

Розглянемо систему: 
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де δij — частка інтенсивності інформаційного потоку Xj, яка доводиться на ребро. 

Оскільки ρl = ρl (х), то завдання можна переформулювати таким чином: 

 FФD → min 

 при обмеженнях виду Г
T
x = Ф; ∆x = ρ;  x ≥ 0. 

Як можливі рішення задач, шукатимемо вектори (ρ, х) за умов, що 0<ρ<1 та 0<x<1. 

Для вирішення завдань — побудуємо енергетичну функцію Е=Е(ρ,х) для НМ, таку щоб 

вона була квадратичною формою від (ρ, х). Спочатку розглянемо функцію Е0: 
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де αij — деякі позитивні константи, причому αij — достатньо мале число.  
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Замінимо першу суму в на квадрат лінійної комбінації р. Тоді одержимо енергетичну 

функцію для НМ: 
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де параметри сl ≥ 0 і достатньо малі.

 

 

Заміна на допустима, оскільки для двох строго зростаючих функцій з однаковими обла-

стями визначення (що задані системою) екстремуми досяжні в однакових точках. 

Таким чином, синтезована модель НМ, що складається з |Е| + |П| нейронів, де П — впо-

рядкована множина всіх маршрутів для всіх пар вузлів, а Е — множина ребер графа відпові-

дної КМ. Ця модель НМ орієнтована на централізовану схему маршрутизації [1].  

Розглянемо завдання локальної оптимізації  

(Т(х) - ГА(х))х = 0;      Т(х) - ГА(х) ≥ 0;     Г
Т
x – φ = 0;     x ≥ 0, 

для розподіленої схеми маршрутизації. При виконанні умов I—IV це завдання має, принайм-

ні, одне рішення. Розглянемо перше рівняння системи. Через другу і четверту нерівності сис-

теми одержимо, що для будь-якого х справедлива нерівність виду (Т(х) - ГА(х)) х ≥ 0. 

Тому невід’ємна функція (Т(х) - Г(х))х приймає нульові значення (з урахуванням решти 

обмежень) в точках можливих рішень нерівностей. Тобто точки мінімумів даної функції 

співпадають з рішеннями оптимізаційної задачі. Враховуючи і те, що  

Т(х)х - ГА(х)х = (FФD) - ГА(х)х 

переформулюємо завдання (2.3) таким чином: 

FФD — ГА(х)х → min; 

T(х) - ГА(х) ≥ 0;   Г
т
х - φ = 0; х ≥ 0. 

Це завдання можна звести до наступного оптимізаційного завдання: 

FФD_— ГА(х) х → min; 

T(x) - ГA(x)-z = 0;   Г
т
х - φ = 0; x ≥ 0, z ≥ 0. 

Відмітимо, що zp = 0, якщо Тр(х) = (ГА(х))р. Тому з урахуванням хр ≥ 0 і zp > 0 одержи-

мо, що Тр(х) > (ТА(х))р  і хр = 0.   

Побудуємо НМ, що розв’язує оптимізаційне завдання. Як можливі рішення шукатиме-

мо вектори (х,г). Втім, вважатимемо, що 0≤х≤1  і   0≤z≤1. 

Отже, з першої рівності в системі обмежень витікає, що  FФD - ГА(х)х = zx. 

Таким чином, енергетична функція Е для НМ набуватиме наступного вигляду: 
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Модель НМ з енергетичною функцією складається з 2 |П| нейронів, де П — впорядко-

вана множина всіх маршрутів для всіх пар вузлів КМ. Ця НМ орієнтована на розв'язок задачі 

локальної оптимізації для розподіленої схеми маршрутизації. 

Дослідження показали можливість застосування запропонованих модифікацій НМ для 

розв'язку завдань маршрутизації потоків даних  як у статичних, так і у динамічних КМ. Не-

доліком запропонованого методу нейромережевої маршрутизації для розподіленої схеми є 

великий об'єм попередніх обчислень.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

К.В. Колесніков, М.С.Савісько 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Необхідність  оптимізації маршрутизації даних виникає при непередбачуваних змінах 

структури (топології вузлів і каналів зв’язку) або параметрів глобальних телекомунікаційних 

систем (ТКС), а також, при перевантаженні буферів вузлів і каналів зв’язку цих систем. Роз-

глянемо метод маршрутизації в нестаціонарних глобальних ТКС зі змінною і частково неви-

значеною структурою (топологією зв’язків) та її параметрами (вагами каналів зв’язку).  

Математична модель статичної ТКС, комунікаційні характеристики якої не змінюються 

з часом, матиме вигляд графу:  

G= G(V, Е(V)), 

де V – множина вузлів; Е – впорядкована множина направлених дуг.  

Централізована схема вирішення задачі маршрутизації являє собою деяке розподілення 

інформаційних потоків, при якому загальні затрати на їх обслуговування мінімальні. 

Для цієї задачі застосуємо нейронну мережу, яка представляє собою ефективну обчис-

лювальну модель, що дозволяє розпізнавати образи і апроксимувати функції будь-якої скла-

дності, ґрунтуючись на неповній інформації, котра представляє собою базу даних. Власти-

вість нейронної мережі (зокрема нейронної мережі Хопфілда (НМХ)) отримувати потрібний 

результат при зашумлених вхідних параметрах надзвичайно корисна при маршрутизації в 

глобальних ТКС з топологією та мережевим трафіком, що непередбачувано змінюється. 

Для використання нейронної мережі Хопфілда достатньо мінімізувати функцію вигляду 





)(

)(
VEl

lllD TF  , 

де ФD = Ф(D) = 
Dd

d  - загальна інтенсивність інформаційних потоків D;  

рl – навантаження на ребро (канал зв’язку) l  E(V); 
Т = (T1, T2, ...) – вектор розподілення вартостей по маршрутам, 

та синтезувати модель НМХ, яка складається з |Е| + |П| нейронів, де П – впорядкована множена 

маршрутів для всіх пар вузлів, а Е – множина ребер графу, відповідної ТКС.  

Ця модель НМХ орієнтована на централізовану схему маршрутизації, яка зображена на 

рис. 1. 

 
Рис. 1 –  Модель НМХ орієнтована на централізовану схему маршрутизації 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ АТАК НА 

ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ КЛАСИФІКАТОРІВ 

М.П. Комар 

Тернопільський національний економічний університет 

 

Розробка нових методів виявлення атак на комп'ютерні системи, заснованих на засто-

суванні штучних нейронних мереж, а також побудова на їх основі інтелектуальних техноло-

гій дозволить підвищити рівень захищеності комп'ютерних систем від несанкціонованого 

впливу. 

В [1] представлена структура нейромережевого детектора на основі багатошарової ней-

ронної мережі з одним прихованим шаром, що складається з нейронів Кохонена. 

Розглянемо процес побудови штучної нейромережевої системи. Спочатку генерується 

початкова популяція нейромережевих детекторів, кожен з яких представляє собою штучну 

нейронну мережу з випадковими синаптичними зв’язками: 

 

        (1) 

де Di – i-й нейромережевий детектор; r – загальна кількість детекторів. 

Для навчання сформованих нейромережевих детекторів навчальна вибірка формується 

випадковим чином з сукупності значень визначеного типу атаки і з сукупності значень нор-

мальних з’єднань.  

Нехай Т – множина визначеного типу атаки, а F – множина нормальних з’єднань. З них 

випадковим чином формується множина вхідних образів для навчання i-го детектора: 

 

 

      (2) 

 

 

 

Вихідні значення детектора формуються після подачі на нього всіх вхідних образів у 

відповідності з наступним виразом  

 

      (3) 

 

Відповідно, множина еталонних образів  

 

 

       

(4) 

 

 

 

де L – розмірність навчальної вибірки. 

Еталонні вихідні значення для i-го детектора формуються наступним чином:  

 

        (5) 

 

Нейронна мережа навчається шляхом навчання з учителем [2], тобто ми вказуємо шту-

чній нейронній мережі, де дані з’єднань з атакою, а де нормальні з’єднання. 

Навчання кожного детектора здійснюється з метою мінімізації сумарної середньоквад-

ратичної помилки детектора. Сумарна середньоквадратична помилка i-го детектора визнача-

ється наступним чином:  
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де Zij
k
 – значення j-го виходу i-го детектора при подачі на вхід його k-го образу.  

Величина сумарної середньоквадратичної помилки характеризує пристосованість дете-

ктора до виявлення атак.  

Відбір нейромережевих детекторів відбувається на тестовій вибірці. На даній стадії 

знищуються ті детектори, які виявилися нездатними до навчання, і детектори, в роботі яких, 

спостерігаються різні недоліки (наприклад, помилкові спрацьовування). У результаті для 

кожного детектора визначається значення квадратичної помилки Ei (формула 6).  

Відбір детектора проводиться таким чином:  

 

      (7) 

 

де 0 означає операцію знищення детектора. 

Набір навчених та відібраних нейронних мереж утворює популяцію детекторів, які ци-

ркулюють в комп'ютерній системі і здійснюють виявлення комп'ютерних атак.  

Таким чином, процес виявлення комп'ютерних атак можна представити у вигляді уза-

гальненої інформаційної моделі (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Узагальнена інформаційна модель процесу виявлення комп’ютерних атак 
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У результаті, запропонована система виявлення мережевих атак складається з 22 ней-

ромережевих детекторів, кожен з яких характеризує певний тип атаки. На нейромережеві де-

тектори по черзі подається 41 параметр мережевого з'єднання і відбувається перевірка на на-

явність заборонених дій. В якості вхідних даних для навчання та тестування використовува-

лася база даних KDD Cup1999 Data [3]. 

Результати експериментів показали, що найкращий відсоток здатності до навчання і 

виявлення відбувається, коли для навчання використовується навчальна вибірка, що склада-

ється з 80% з'єднань одного з типів атак і 20% нормальних з’єднань.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТРИЦІ РІШЕНЬ 

Г.М. Кондор, М.М. Маляр 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

Сформулюємо задачу багатокритеріального вибору в наступному вигляді. Нехай задана 

множина альтернатив  naaaA ,,, 21   та множина критеріїв ефективності 

 mkkkK ,,, 21  , по яким проводиться оцінка елементів множини А. Завдання полягає у ра-

нжуванні множини альтернатив А у відповідності з множиною критеріїв К. 

ОПР (особа, що приймає рішення) формує матрицю оцінок 

  njmioO ij ,,1;,,1,   , в якій елементи 
ijo  характеризують оцінки j-ої альтернативи 

по і-му критерію. 

За допомогою матриці O можна здійснити ранжування альтернатив різними способами 

[1], наприклад, методом попарних порівнянь. Даний метод вимагає виконання  mnn 1  по-

рівнянь. Це число є досить великим, що призводить до витрати більших ресурсів при 

розв’язуванні задачі. 

Пропонується спосіб ранжування множини альтернатив за допомогою вектора пріори-

тету. 

Під пріоритетом будемо розуміти величину, що характеризує важливість деякого 

об’єкта чи процесу по відношенню до інших аналогічних об’єктів або процесів, між якими 

можлива конфліктна ситуація. 

Вектором пріоритету будемо називати такий вектор  Tn 121 ,,,    , j-та компоне-

нта якого показує у скільки раз альтернатива 
ja  важливіша, ніж альтернатива 

1ja . 

Використовуючи відомі підходи до нормалізації значень матриці О (нормалізація по 

заданому значенню, відносна нормалізація, повна нормалізація, нормалізація Севіджа і т.д.) 

ми отримаємо матрицю   njmidD ij ,,1;,,1,   ,. елементи якої – це критеріальні оці-

нки, які виражені в однакових шкалах. Побудуємо матрицю DDR T  . Очевидно, що R – 

симетрична матриця, розмірності nn . Елементи матриці R характеризують інтегральні оці-

нки важливості елементів множини альтернатив А. 

Знаходимо власні значення матриці R. Оскільки дана матриця являється симетричною, 

то це можна зробити, наприклад, за допомогою методу Якобі [2]. Серед усіх власних значень 

вибираємо i
i
 maxmax  , де  njj  ,,, 21   – усі власні значення матриці R. Знаходимо 

власний вектор  nxxxx ,,, 21   матриці R, що відповідає власному значенню max . За до-

помогою цього вектора ми можемо побудувати вектор пріоритету  , координати якого ви-

значаються згідно рівності: 1,,1,
1




ni
x

x

i

i

i  . 
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НЕЧІТКІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СИНТЕЗУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ 
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Інформаційні системи і програмні комплекси відіграють важливу роль в транспортній 

логістиці, оскільки призначені для аналізу, планування і підтримки процесів прийняття тех-

нічних та комерційних рішень, а також для забезпечення необхідного рівня якості обслуго-

вування і підвищення ефективності транспортних операцій. 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) для  розв'язання задач транспортної ло-

гістики допомагають операторам (ЛПР) формувати і використовувати відповідні масиви ап-

ріорних і поточних даних, моделі, алгоритми та критерії прийняття ефективних рішень [4] в 

автоматичних та  інтерактивних режимах.  

Дана доповідь присвячена автоматизації задач транспортної логістики, зокрема, авто-

матизації процесів оцінки рівня якості при аналізі і виборі системи доставки вантажів, що 

ґрунтується на параметрах і факторах, які є важливими і першочерговими для конкретних 

клієнтів, та автоматизації процесів вибору оптимальних маршрутів транспортних перевезень.  

Для вимірювання очікувань клієнта звичайно використовуються різні методи оцінок, 

зокрема, анкетні опитування, експертні оцінки, статистичні методи тощо. Складність полягає 

в тому, що більшість параметрів оцінки якості доставки неможливо виміряти кількісно, тоб-

то складно отримати формалізовані оцінки. Очікування клієнта, як правило, будуються на 

його суб'єктивній думці, досвіді його роботи і найчастіше виражаються такими висловлю-

ваннями, як: «бажано, щоб вантаж був доставлений о 10 годині», «є можливість платити в 

межах від 100 до 120» тощо. У цих пропозиціях є елементи нечіткості, що висловлюються 

«бажано», «в межах» і т.п. Інструментом для вираження певних нечітких очікувань спожива-

чів є математичний апарат, що базується на теорії нечітких множин [3,8]. 

Запропонована авторами СППР на основі нечіткого логічного виведення для оцінки 

якості доставки вантажу має ієрархічну структуру. Групування та ранжування [5] факторів 

впливу на якість перевезення вантажу є необхідною умовою при розробці ієрархічної нечіт-

кої СППР, що містить 4 рівні ієрархії, які реалізовані за допомогою 11-ти нечітких підсистем 

[1]. Зокрема, підсистеми першого рівня ієрархії формують наступні інформаційні складові: 

ціна доставки вантажу; доступність системи доставки вантажу; інформативність компанії; 

гнучкість транспортної компанії; збереження вантажу; потенціал транспортної компанії. Не-

чіткі підсистеми другого рівня ієрархії СППР формують такі складові: комунікабельність 

транспортної компанії; сфера надання послуг; надійність процесів транспортування на окре-

мих етапах. На виході нечіткої підсистеми третього рівня ієрархії формується узагальнена 

оцінка фактору – надійність доставки вантажу. На виході СППР, зокрема на виході нечіткої 

підсистеми четвертого рівня ієрархії, формується оцінка якості вантажоперевезень у відпові-

дності з масивом значень вхідних параметрів та факторів. 

В доповіді обговорюються результати моделювання і апробації нечіткої СППР для різ-

нотипних масивів вхідних даних кількісного та якісного характеру.  

Вибір оптимальних маршрутів міжнародних мультимодальних вантажоперевезень є та-

кож однією з найважливіших задач транспортної логістики, яку можна вирішувати за допо-

могою спеціалізованих СППР, зокрема, на основі методу аналізу ієрархій з використанням 

нечіткого логічного виведення (НМАІ). 

Оскільки використання більш дешевого виду транспорту вимагає більших витрат часу 

на транспортування, то мета мінімізації транспортних витрат вступає в явне протиріччя з ме-

тою мінімізації транзитного часу. Присутність цих суперечливих цілей вимагає використан-

ня моделі НМАІ, яка дозволяє зробити оптимальним компроміс між ціною, часом, надійніс-

тю і безпекою транспортування. НМАІ є багатокритеріальним методом оцінки, що забезпе-

чує синтез пріоритетів всіх альтернатив можливого рішення за кожним критерієм вибору 

(прийняття) рішення з відповідною їх трансформацією в загальну оцінку пріоритетності ко-



Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  СІ – 2011 

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 183 

жного альтернативного рішення [2,7]. НМАІ допомагає планувальникам перевезень визначи-

ти кращий варіант маршрутизації серед всіх альтернативних варіантів, а також оцінити пере-

ваги і недоліки кожної з альтернатив в рамках транспортного перевезення згідно з наступни-

ми критеріями прийняття рішень:  

 витрати;  

 час транспортування;  

 надійність;  

 безпека. 

Для визначення пріоритетності оцінок кожної з альтернатив необхідно попередньо роз-

рахувати центри тяжіння нечітких чисел  , ,i i i

j j ja b c , що характеризують відповідні критерії 

[6] 

   / 2i i i i i i

j j j j j jG c c a c b    ,                                         (1)  

де 
i

ja , 
i

jb , 
i

jc  – параметри відповідного нечіткого числа j-го критерію i-ї альтернативи, на-

приклад, з трикутною формою функції належності.  

Загальний бал пріоритетності оцінок альтернатив 
iS  формується за наступною форму-

лою: 

 
j

i

jj

i GWS ,                                                        (2) 

де 
jW  – вага j-го критерію.  

Наведені в доповіді результати моделювання для різнотипних задач транспортної логі-

стики підтверджують ефективність і працездатність спеціалізованої СППР при виборі опти-

мальних маршрутів вантажоперевезень локального, регіонального, державного та міждержа-

вного характеру. 
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Метод индуктивного моделирования позволяет получать хорошие результаты  в меди-

цине, в частности, при построении классификаторов дифференциальной диагностики заболе-

ваний, трудно различимых по клиническим признакам во врачебной практике. 

Пусть в пространстве клинических признаков  
ix , mi ,...1  (m=12) заданы 4 класса (диаг-

ноза):  Д1– болезнь Виллебранда (БВ), Д2 – коагулопатия (КП),  Д3 – дезагрегационная тром-

боцитопатия  (ДТ), Д4 –  комбинированная патология системы гемостаза (КПСГ). Клиничес-

кие признаки 
ix  принимают, как правило, бинарные значения «да» или «нет», но для некото-

рых больных вводится третье значение – «не было условий для  проявления данного призна-

ка». Для построения классификаторов выбрана группа пациентов: женщины от 19 до 49 лет. 

Будем искать уравнения поверхностей уj( ,х)=bj,  j=1,…,4, используемые для разделения 

классов,  как в задаче «один против всех», отделяя каждый j-ый класс от прочих классов сво-

им  j-ым классификатором. Здесь х – вектор признаков, dimх=m 1 , хi  1,5,25  , – вектор 

параметров, bj – пороговое значение. Каждый такой классификатор будет являться индика-

тором своего j-ого класса, если в точках  (значениях клинических признаков п-го пациента) j-

го диагноза  функция  уj( ,хп)-bj,  Nn ,...,2,1  будет принимать значения одного опреде-

ленного знака (допустим, положительные значения), а для всех других диагнозов – неполо-

жительные значения. 

Сформулируем требования к классификаторам уj( ,х)-bj,  j=1,…,4. 

Требуется получить такие классификаторы уj( ,х)-bj, которые будут чувствительны и 

специфичны не только к пациентам обучающей выборки А пациентов, но и к пациентам но-

вых выборок. Нелинейную аппроксимирующую функцию  уj( ,х), строящуюся по МГУА, 

будем приближать к идеальной пороговой функции Рj(x):  












j

j

j
ДхG

ДхQ
xP

,

,
)( , 

Здесь задаются значения порогов, например, Q=220 – для точек (пациентов) «своего» 

диагноза, G=100 – для точек (пациентов) всех других диагнозов. На проверочной выборке В 

выбирается классификатор уj( ,х) с наилучшими экстраполирующими свойствами. На экза-

менационной выборке С, которая не участвует в построении поверхности уj( ,х)=bj, тести-

руются распознающие способности полученных классификаторов. 

Общее количество пациентов в группе N=80,  распределение  пациентов каждого диаг-

ноза в обучающей, проверочной и экзаменационной выборке: 

БВ -   всего точек - 24   ,  в обучении - 17   , в проверке - 3  ,       экзамен – 4. 

КП -   всего точек - 17   ,  в обучении - 13   , в проверке - 2 ,        экзамен – 2. 

ДТ -  всего  точек - 31   ,  в обучении - 24   , в проверке - 3  ,        экзамен – 4. 

       КПСГ - всего точек - 8, в обучении – 8 или 6, в проверке 0 или 2, экзамен –0.  

В связи с малым объемом выборки КПСГ при расчете классификаторов БВ и КП в обу-

чении оставлены все 8 точек КПСГ, в проверке и экзамене 0 точек КПСГ. При расчете клас-

сификатора ДТ и КПСГ в обучении оставлено 6 точек, в проверке 2 точки, в экзамене – 0 то-

чек. 

При расчете классификатора БВ обучающая выборка по всем диагнозам –  (выборка А) 

– 62 точек, проверочная (выборка В) – 8 точек, экзамен (выборка С) –10 точек. 

При расчете классификатора КП обучающая выборка по всем диагнозам – (выборка А) 

–62 точек, проверочная (выборка В) – 8 точек, экзамен (выборка С) – 10 точек. 
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При расчете классификатора ДТ обучающая выборка по всем диагнозам – (выборка А) 

– 60 точек, проверочная (выборка В) – 10 точек, экзамен (выборка С) – 10 точек. 

При расчете классификатора КПСГ обучающая выборка по всем диагнозам (выборка А) 

– 60 точек, проверочная (выборка В) – 10 точек, экзамен (выборка С) – 10 точек. 

                                                                                                                 Таблица 1 

Характеристики полученных классификаторов 

Выборки БВ КП … КПСГ 

 точность Se Sp точность Se Sp … точность Se Sp 

АВС 97,50% 0,953 0,953 96,25% 0,941 0,962 … 100,00% 1 1 

АВ 100,00% 1 1 98,57% 1 0,982 … 100,00% 1 1 

A 100,00% 1 1 100,00% 1 1 … 100,00% 1 1 

B 100,00% 1 1 87,50% 1 0,833 … 100,00% 1 1 

C 80% 0,75 0,833 80% 0,5 0,875 … 100,00%  1 

В табл.1 представлены результаты расчета точности, чувствительности и специфичнос-

ти для различных классификаторов на соответствующих выборках. Точность определяется 

процентом правильно классифицированных больных. Чувствительность Se ]1,0[  и специфи-

чность Sp ]1,0[  связаны с ошибками первого и второго рода, которые дают представление о 

риске постановки неправильного диагноза со стороны врача.  

Выводы 

1. 1.Высокие показатели  классификатора КПСГ позволяют рекомендовать его для диф-

ференциальной диагностики. При этом, по-видимому, потребуется определенная его 

доработка с учетом новых данных ввиду крайне малой выборки (8 пациентов). 

2. Классификатор БВ допустил 2 ошибки. Оба неверно диагностированных пациента – 

номера: 74 – ложный отказ от диагноза и 79 – ложно установленный диагноз БВ, были 

согласованно ложно диагностированы классификаторами КП – ложный диагноз для 74  

и  ДТ – ложный отказ от диагноза для 79. Таким образом, двойная ошибка классифика-

торов делает ошибку классификатора БВ неустранимой с помощью других используе-

мых здесь классификаторов. 

3. Схожая ситуация получена для классификатора КП – получены неустранимые ошибки 

диагнозов для пациентов 70, 74 и 75  и классификатора  ДТ – неустранимые ошибки 

диагнозов для пациентов 70 и 79.  

4. Всего  классификаторы на выборке 80-ти пациентов ошиблись на 9 пациентах –

21,42,70,71,73,74,75,77,79 при этом  получено 4 неустранимых ошибки диагноза – но-

мера 70,74,75,79.  Для остальных  пяти  пациентов ввиду конфликта классификаторов 

или согласованному их отказу от диагноза, следует  провести  уточнение  диагноза. 

Заключение 

Дальнейшее развитие системы дифференциальной диагностики на основании класси-

фикаторов диагнозов БВ, КП, ДТ и КПСГ может осуществляться по двум направлениям: 

Включение в перечень используемых  признаков дополнительных характеристик диаг-

ностируемых патологий и на основе нового состава признаков разработка более надежных 

классификаторы. 

Выделение отдельного класса  пациентов с неустранимыми ошибками диагнозов уже 

разработанных классификаторов, накопление статистики таких пациентов и построение до-

полнительного классификатора для выделения такой специальной области значений призна-

ков.  
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НЕЧІТКІСТЬ В ЗАДАЧАХ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ 

Н.Е. Кондрук 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

  

Відома єдина офіційна система номерних дієт за Певзнером, яка використовується у лі-

карнях, санаторіях та профілакторіях [1].  

Недоліком цього способу дієтотерапії є те, що дієти при цьому є стандартними і розра-

ховані на середнього, а не на конкретного хворого. При застосуванні ж її до конкретного 

хворого виникають технічні труднощі визначення складових дієти з потрібним вмістом в 

ньому жирів, білків, вуглеводів, калорій та основних нутрієнтів [1].  
Тому доцільно створити підсистему підтримки прийняття рішень для лікаря-дієтолога, 

яка б враховувала рекомендовані лікарем дієтологом величини для індивідуалізації лікуваль-

ного харчування хворим. 

Розглянемо загальну постановку задач збалансованого харчування людини [2]. 

 Нехай до „харчового” споживчого кошика або раціону людини включено n  видів про-

дуктів. Потрібно підібрати таку їх кількість nxxx ,,, 21   (в грамах), щоб харчування людини 

відповідало певній меті – дієті, або було збалансованим.  

Всі величини, які характеризують рекомендовані добові дози нутрієнтів та енергії ви-

значаються експертами-дієтологами. Вони є наближеними усередненими показниками і роз-

раховуються в залежності від статі, віку, маси середньостатистичної особи. Тому їх доцільно 

вважати нечіткими величинами. 

Дані нечіткі величини можна описати за допомогою нечітких множин виду: 

 аидорівнюватприблизноповиннахвеличинаxA : ,  bдоблизькадужехвеличинаxВ :  

або  сперевищуєнехвеличинаxС :  і т. д., де a , b  і с  деякі числові показники. 

Пропонується розбити дані величини на 4 групи. 

До першої групи потрапляють ті показники в яких невелике відхилення величини від 

рекомендованих  приводить до деяких негативних ознак порушень нормального стану орга-

нізму. При цьому пропонується будувати функцію належності трикутного виду. 

До другої групи можна віднести  ті показники, рекомендовані величини яких точно об-

числити неможливо або відхилення від рекомендованих величин яких допустиме, але їх ви-

сокий рівень негативно впливає на організм. При цьому доцільно використовувати функції 

належності трапеційного виду. 

До третьої групи віднесемо ті показники, які є шкідливими для організму, тобто мають 

лише верхню допустиму межу. В даному випадку доцільно використовувати функції належ-

ності  зигзагоподібного спадного виду. 

До четвертої групи належать ті показники, якими має бути збагачений добовий раціон, 

тобто які мають лише нижню необхідну межу. Функцію належності в цьому випадку пропо-

нується будувати зигзагоподібного зростаючого виду. 

Використавши дані підходи на практиці для побудови підсистем підтримки прийняття 

рішень для лікаря дієтолога можна зробити висновок, що розгляд величин, що характеризу-

ють рекомендовані добові дози нутрієнтів та енергії, як нечітких збільшує ймовірність існу-

вання розв’язку задачі, бо тим самим розширює множину допустимих розв’язків. 
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МЕТОДЫ РОЕВОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПРОСА НА СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 

Ю.В.Конохова 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

На сегодняшний день существует множество способов описания поведения субъектов, 

подверженных разного рода рискам, среди них избегание риска, самострахование и страхо-

вание. Известно, что тип поведения субъекта зависит от его склонности к риску, в частности, 

договоры страхования заключают лица, не приемлющие риск.  

С другой стороны, на страховом рынке работает определенное количество страховых 

компаний, каждая из которых стремится расширить портфель договоров и привлекает клиен-

тов ценой страхования, с помощью набора сопутствующих услуг и др. Потенциальный стра-

хователь из всех компаний выбирает такую, которая наилучшим образом удовлетворяет его 

требованиям и тем самым формирует спрос на страховую услугу. 

Традиционный подход к анализу спроса не учитывает возможности различий в потреб-

ностях страхователей – прогноз спроса строится в среднем. При этом оценивается либо сово-

купный спрос, либо спрос, предъявляемый к услуге конкретной компании. В данной работе 

построена модель распределения страхователей, подверженных одному риску между компа-

ниями, страхующими этот риск. 

Положим, что лица, подверженные схожим рискам представляют собой неорганизо-

ванную социальную совокупность, каждый субъект которой стремиться минимизировать 

влияние этого риска наиболее выгодным для себя способом, то есть максимизировать полез-

ность от снижения риска. Таким образом, такую социальную совокупность можно рассмат-

ривать в рамках подходов, изучающих роевой интеллект. Модель построена на предположе-

нии, что каждый потенциальный страхователь имеет функцию полезности, включающую не-

сколько факторов, и что для лиц, подверженных схожим рискам и имеющих схожее матери-

альное положение функции полезности будут похожими. Кроме того, положим, что после 

окончания срока действия договора страхования вне зависимости от того, был ли реализован 

риск, субъект вновь заключает договор страхования – с той же компанией или с другой, в 

зависимости от того, насколько удачным с его точки зрения оказалось сотрудничество. Та-

ким образом, в ходе выбора страховых компаний, субъекты будут неизбежно встречаться и 

со временем образуют своеобразное сообщество, схожее с роем – оно не имеет структуры, не 

имеет лидеров, но в целом действует достаточно организованно из-за того, что все участники 

делятся опытом. В результате такого обмена информацией через некоторое количество ите-

раций каждый страхователь находит компанию, максимально соответствующую его требо-

ваниям и происходит распределение страхователей среди компаний.  

Подобный подход позволяет решать как прямую задачу – задачу прогнозирования до-

лей рынка страховщиков (то есть отыскание равновесного распределения страхователей ме-

жду страховыми компаниями), так и обратную – задачу выявления параметров функции по-

лезности субъектов целевой группы страховщика по современному распределению страхова-

телей между компаниями. Информация о структуре функции полезности крайне ценна для 

компаний-страховщиков, так как позволяет сразу разрабатывать целевые продукты, а не по-

дбирать характеристики страховой услуги под нужды определенной группы страхователей 

или ждать, пока целевая группа обнаружит компанию и протестирует ее. 
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АНАЛІЗ СТАНІВ СИСТЕМ НА ОСНОВІ БАЙЄСОВИХ МЕРЕЖ 

Л.О. Коршевнюк 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Вступ. В прикладних задачах, пов’язаних із функціонуванням складних систем різної 

природи, наприклад, технічних, економічних, соціальних та екологічних часто виникає необ-

хідність розв’язання задач діагностування і прогнозування станів системи, задач виявлення 

відхилень, аномалій і нештатних ситуацій у функціонуванні системи та їх типів. 

Актуальність таких задач обумовлюється наявністю у складних системах великої кіль-

кості взаємозалежних елементів, які характеризується великою множиною змінних і параме-

трів, що визначають стан системи. Крім того, далеко не всі параметри можуть бути контро-

льованими, інформація про значення параметрів може бути неповною і неточною та певні 

негативні впливи і збурення на початковому етапі можуть мати прихований характер.  

Пропонується аналіз станів діагностованих систем здійснювати на основі апарату 

байєсових мереж довіри (БМ) [1]. Байєсівські мережі довіри, або просто Байєсівські мережі – 

це графічні моделі, які складаються з множини вузлів і сукупності спрямованих ребер, що 

з’єднують вузли між собою [1]. Ребра визначають причинно-наслідкові зв’язки у предметній 

області, які можуть бути  не завжди однозначними. Вірогідність твердження (або події) 

представляється за допомогою умовних ймовірностей. Концепція функціонування БМ поля-

гає в оновленні ймовірностей подій (станів процесу або системи) при надходженні додатко-

вої інформації. На відміну від систем, заснованих на правилах, метод оновлення ймовірнос-

тей у байєсових мережах є фундаментальним і, якщо модель та інформація коректні, то нові 

ймовірності будуть обчислені також коректно.  

Стан системи визначається за допомогою логічного висновку БМ за такими даними: ре-

троспективні статистичні значення, поточні значення контрольованих параметрів, дані про 

зовнішні впливи, відомі дані про значення неконтрольованих параметрів. Логічна схема 

байєсової  мережі для формування логічного висновку за такими даними представлена на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема байєсової мережі для визначення стану складної системи 

Така структура БМ відрізняється від класичної умовним поділом усієї множини вузлів 

на чотири категорії, що відповідають різним каналам одержання інформації та відповідним 

типам даних про діагностовану систему. Байєсова мережа стає трирівневою, де перший і тре-

тій рівні містять вузли-сенсори, що приймають дані, а другий рівень містить вузли, щодо 

яких формується логічний висновок. Параметризація діагностуючої байєсової мережі відбу-

вається за аналогією до класичної, тобто, за допомогою таблиць умовних ймовірностей. 
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Оскільки процедури визначення значень контрольованих та неконтрольованих параме-

трів, як найбільш ресурсоємнісні джерела даних для байєсової мережі, вимагають певних ви-

трат ресурсів, то виникає задача вибору оптимальної послідовності таких тестових процедур. 

Для її розв’язання пропонується алгоритм процедури пошуку місця і типу відхилень, анома-

лій або нештатних ситуацій у функціонуванні системи, що ґрунтується на використанні ін-

формативно-вартісного показника. Ця процедура пошуку складається з наступних послідов-

них етапів. 

Етап 1. Збір даних за різними інформаційними каналами БМ. Дані надходить на сенсо-

ри байєсової мережі як кількісні значення параметрів системи після попередньої обробки або 

як експертні оцінки. 

Етап 2. Оновлення ймовірностей відмов (відхилень у роботі) елементів системи у байє-

совій мережі, яке реалізується з використанням математичного апарату і процедур форму-

вання ймовірнісного логічного висновку у БМ. 

Етап 3. Вибір цільового вузла БМ з максимальною ймовірністю відмови. 

Етап 4. Обчислення інформативності кожної процедури визначення значень параметрів 

системи стосовно обраного цільового вузла за виразом: 

   
j

i

i

jij

j

ji

i

jij

t

a tPatPaPatPatPaPI )(log)|()()|(log)|()( , 

де t

aI  – інформативність процедури a щодо цільового вузла t; )( jaP  – апріорна ймовірність 

результату ja  процедури a до її виконання; )|( ji atP  –  апостеріорна ймовірність стану it  

цільового вузла t, якщо проведена процедура a показала результат 
ja ; )( itP  – апріорна ймо-

вірність стану it  цільового вузла до проведення процедури. 

Етап 5. Обчислення інформативно-вартісного показника (вагового коефіцієнта) проце-

дури за формулою: 
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де maxC  – значення максимального ресурсу; aC  – ресурсоємність (витрати) процедури a. 

Етап 6. Упорядкування процедур на підставі значень вагових коефіцієнтів. 

Етап 7. Виконання процедури з максимальною вагою. 

Процес діагностування завершується в той момент, коли серед процедур тестування, що 

залишилися, немає жодної, яка могла б істотно вплинути на результат діагностування, тобто 

min, IIa t

a  .  

Висновки. Розроблений підхід до діагностування та аналізу станів системи на основі 

байєсових мереж відрізняється універсальністю застосування до систем різної природи, до-

зволяє оптимізувати процес пошуку відхилень в режимі функціонування системи та поліп-

шує роздільну здатність розпізнаваних станів системи при частковому контролі. 
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ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО 

УПРАВЛІННЯ В БАГАТООБЄКТНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ТЕХНІЧНИХ 

КОМПЛЕКСАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

П.І. Кравець, В.М. Шимкович 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Однією з найважливіших проблем людства є економія енергоресурсів. У зв'язку із зрос-

танням цін на електроенергію і паливо, посиленням конкурентної боротьби між фірмами, що 

виробляють теплові апарати, машини з електроприводами, транспортні засоби та інші енер-

госпоживаючі вироби, а також з огляду на складність соціально-економічної обстановки, ак-

туальність завдань економії та раціонального використання енергоресурсів з кожним роком 

зростає. Проблема економії паливно-енергетичних ресурсів займає важливе місце в тематиці 

робіт науково-дослідних організацій, проектних і промислових фірм всіх країн світу. Клас 

енергоспоживаючих об'єктів, що використовуються в машинобудуванні, включає різні види 

теплових апаратів, машин з електроприводами та рухаючих пристроїв. Мільйони цих машин 

функціонують на промислових підприємствах, у сферах обслуговування та життєзабезпечен-

ня населення. 

Більшість енергоємних технологічних об'єктів (машин, апаратів та інших) мають кілька 

входів і декілька виходів, тобто відносяться до класу багатовимірних динамічних систем, 

званих MIMO-системами (Multi-Input Multi-Output). Також багато систем енергозберігаючого 

управління в процесі реальної експлуатації піддаються впливу збурень і перешкод. Тому ва-

жливим завданням аналізу є оцінка впливу цих факторів на значення енергетичного функці-

онала (1), досягнення кінцевого значення вектора фазових координат і вибір стратегії управ-

ління [1].  

 
êt

t

T

Å dttCutuJ

0

min,)()(      (1) 

де u – керуючий вплив; С – m×m – матриця вагових коефіцієнтів. 

Існуюча теорія рішення задач оптимального управління такими об'єктами в основному 

базується на методах аналітичного конструювання оптимальних регуляторів або синтезі лі-

нійних квадратичних регуляторів. Дана теорія не одержала розвитку для вирішення завдань 

енергозберігаючого управління у зв'язку зі складністю оперативного визначення видів функ-

цій оптимального управління, що викликаються зміною виробничо-технологічної ситуації. В 

цих випадках необхідно змінювати параметри налагодження регулятора, тобто, робити 

регулятор адаптивним. Однак проблеми побудови адаптивних систем управління загаль-

новідомі: це складність алгоритмів, необхідність побудови моделі об’єкту, обмеженість на 

динаміку об’єкту та інше. В той же час відомо, що системи керування з нейромережевими 

регуляторами є менш чутливими до змін параметрів об’єкта та дії збурень і можуть знаходи-

ти кращі рішення в умовах різних видів невизначеності [2]. 

Застосування нейромережевих структур для реалізації систем керування MIMO-

системами має дуже багато переваг, зокрема: нейронні мережі є ідеальними апроксиматора-

ми будь-якої нелінійної функції багатьох змінних, що дає можливість просто моделювати 

багатомірні, багатозв’язані об’єкти керування; внутрішня адаптивність завдяки можливості 

самонавчання; високу швидкодію та паралельну обробку інформації, що є природним при 

побудові багатомірних систем керування [3]. 

Є два принципово відмінних підходи до побудови нейромережевих систем управління 

та їх поєднання [3, 4]: 

 прямі методи синтезу – регулятор реалізується безпосередньо на нейромережі. Застосу-

вання методу не викликає труднощів, однак необхідність постійного перенавчання ней-

ромережі призводить до ряду проблем;  

 непрямі методи синтезу – нейромережа використовується в якості моделі об'єкта 

управління, а синтез регулятора здійснюється традиційним методом. 
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Найбільш привабливою властивістю систем управління з прямою та інверсною моде-

лями об'єкта є здатність компенсувати збурення на виході об'єкта (рис. 1). 
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Рис. 1 – Структурна схема  нейромережевої  системи  управління об’єктом типу MIMO з 

прямою та інверсною моделями об’єкту 

На рис. 1 ОУ – об’єкт управління з n входами та з m виходами, 
n

uuu ...,
21

– вплив що 

задається на n входів ОУ, 
m

yyy ...,
21

 – вихід об’єкту, 
m

rrr ...,
21

 – вихід прямої нейромереже-

вої моделі ОУ, 
n

 ...,
21

 – вихід інверсної моделі ОУ(регулюючі впливи на ОУ), ГА – блок 

навчання та адаптації інверсної моделі ОУ, який оптимізує параметри нейромережі за допо-

могою генетичних алгоритмів, для синтезу оптимального по енергозбереженню  управління. 

В даній роботі розроблено структуру моделі задачі енергозберігаючого управління. 

Наведено алгоритми визначення виду моделі й оцінки параметрів, розглянуто особли-

вості ідентифікації моделей нелінійних об'єктів, при оперативному синтезі ОУ, а також за-

стосування інформаційних технологій для вирішення задач ідентифікації та енергозберігаю-

чого управління. 

Розроблено ієрархічну структурну схему функціонування окремих зв’язаних локальних 

контурів на кожному ієрархічному рівні розподілених об’єктів управління та вирішено оп-

тимізаційні задачі від рівнів локальних контурів до рівня оперативного управління та прийн-

яття рішень, розроблено методики вирішення оптимізаційних задач управління, в тому числі 

і багатокритеріальних, та побудови систем управління MIMO-об’єктами на основі генетич-

них алгоритмів, методу аналізу ієрархії, методів пошукової оптимізації в рамках інтелектуа-

льних технологій управління. 
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АГЕНТНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ З НЕЧІТКИМ ЛОГІЧНИМ 

ВИВЕДЕННЯМ РІШЕНЬ 

П.О.Кравець 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Одним із способів керування системами в умовах невизначеності є використання інте-

лектуальних агентів [1], наділених проблемно-орієнтованими експертними знаннями з 

нечітким логічним виведення рішень [2].  

Метою роботи є побудова моделі керування динамічною системою на основі правил 

формування рішень з нечіткою логікою. 

Розглянемо зображену на рис. 1 систему керування, яка складається з включених у кон-

тур зворотного зв’язку керованої та керуючої підсистем.  

ne

 11,mA

,1nA

1,1A

, nn mA

 
1

N

2

1N


Y

Керований процес

Агент з 

нечіткою 

логікою



  

 

 

X

-

X*

E

1e

 
Рис. 1 – Структура системи керування з нечіткою логікою 

Динаміка керованого процесу описується за допомогою різницевих співвідношень: 

0( 1) [ ( ), ( ), ], (0) ,

( ) [ ( ), ( ), ],

S t F S t Y t t S S

X t H S t Y t t

  


 

де ( )S t  – p -вимірний вектор станів системи у дискретні моменти часу 0,1,2,...t  , ( )X t – n -

вимірний вектор доступних для спостереження виходів системи, ( )Y t – m -вимірний вектор 

входів системи, 0S – початковий стан системи.  

Виходи системи X  піддаються дії випадкових завад : (0, )i i ix x Normal d  , 1..i n  з 

нормальним законом розподілу, де 0id d   – значення дисперсії. 

Керуючий процес генерується стратегіями інтелектуального агента, під яким будемо 

розуміти активну підсистему вироблення та реалізації рішень, яка спостерігає виходи систе-

ми X , впливає на стани керованого процесу S  за допомогою вектора керуючих дій Y  та 

взаємодіє з іншими подібними агентами і людиною для досягнення заданої мети. 

На вхід агента поступають поточні відхилення *E X X   виходів системи X  від ета-

лонних значень *X . Нехай відхилення ie  по кожному параметру ix , 1..i n  мають нечіткі 

відповідники у вигляді лінгвістичних змінних ,{ | 1.. }i i j iE A j m  , які складаються з im  тер-

мів 
,i jA , кожен з яких є нечіткою множиною. Модель керованого процесу апріорі не відома 

агенту. Для керування системою він використовує знання експертів, сформульовані у вигляді 

продукційних правил A B   над нечіткими множинами. Отримання нечіткого результа-

ту B  з нечітких вхідних множин A  на основі знань A B  задамо у вигляді: 

( )B A A A B       ,  

де   – композиційне правило нечіткого виведення.  

Алгоритм роботи агента з нечіткою логікою складається з таких кроків: 

1. Задати початковий момент часу 0t  . 

2. Отримати вектор параметрів tX  від середовища. 
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3. Обчислити вектор відхилень 1 2( , ,..., )t n tE e e e  параметрів tX  від еталонних значень 
*X : *, 1..i i ie x x i n   . 

4. Виконати фазифікацію, або перетворення числових відхилень ie  у нечіткі значення  

( , ( ))
ii AA e e 

 , 1..i n  з синглетонними функціями належності: ( ) 1
iA e   , якщо ie e  та 

( ) 0
iA e    при ie e . 

5. Для кожного правила виконати обчислення рівня істинності 

 
1 ,

1
( ) min max

k

n

t i i j
i R

E A A


  
  

, 1..k N , де 1R  – простір визначення входів iA , 1..i n ; 

операція   – нечітка кон’юнкція. 

6. Обчислити зрізи вихідних нечітких множин min ( , )k k kB B  , 1..k N   на рівні k . 

7. Отримати значення агрегованого виходу  max k
k

B B  , 1..k N . 

8. Виконати дефазифікацію, або перетворення нечіткого агрегованого виходу B   у чітке 

значення 
1 1

( ) ( )
M M

j j j

j j

y y B y B y
 

   , де M  – кількість дискретизованих значень вихід-

ної величини, визначеної на носії нечіткої множини B . 

9. Виконати дію tY .  

10. Задати наступний момент часу : 1t t   та перейти на крок 2. 

Результати комп’ютерного моделювання процесу керування лінійною динамічною сис-

темою зображено на рис. 2 у вигляді графіків поточного t tE    та усередненого 

1

1 t

t
t








    у часі 1,2,...t   відхилення вхідних параметрів від еталонних значень. 

 
0d   

 
0.01d   

Рис. 2 – Динаміка керування системою 

Стабілізація усередненого у часі відхилення виходів системи від еталонних значень пі-

дтверджує працездатність моделі керування з нечітким логічним виведенням рішень. Керо-

ваність системи зберігається також при дії завад обмеженої  інтенсивності.  

Збіжність та точність процесу керування з нечіткою логікою визначається адекватним 

заданням нечітких множин, несуперечливістю, повнотою та змістом правил нечіткого логіч-

ного виведення рішень. 

Модель керуючого агента з нечіткою логікою може бути покладена в основу проекту-

вання мультиагентних систем розподіленого штучного інтелекту. 

 
Література 

1. Wooldridge M. An Introduction to Multiagent Systems. – John Wiley & Sons, 2002. – 366 p.  

2. Shaw I. S. Fuzzy Control of Industrial Systems: Theory and Applications. – Kluwer,  Academic Publish-

ers, 1998. –  192 p. 



СІ – 2011  Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  

194  1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 

ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ДЛЯ ЗАДАЧ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДАКТИЛЬНОЇ 

АБЕТКИ 

Ю.В. Крак, К.С. Кручинін, Д. В. Шкільнюк  

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України 

 

Дактильна мова зображує букви абетки, цифри, слова і словосполучення [1]. Люди з ва-

дами слуху використовують дактильну мову для відображення власних назв, імен, іншомов-

них, наукових термінів, речовин і т.д. 

В даній роботі пропонується використання кутових параметрів в якості ознак для розпі-

знавання елементів дактильної мови на зображенні кисті. Алгоритм знаходження кутових 

параметрів заключається в наступному. Нехай N  кількість пікселів, які відносяться до 

об’єкта. Всю множину пікселів ),( yxp , що відносяться до об’єкта позначимо  . Обсчисли-

мо координати центра мас наступним чином[2]: 



),(

1

yxp

c x
N

x , 



),(

1

yxp

c y
N

y . Проведемо з 

центра мас вектори в крайні точки області пікселів які відносяться до руки (рис. 1.). Обраху-

ємо кути між побудованими векторами. Значення даних кутів будемо використовувати за 

ознаки для розпізнавання. Крім значень кутів пропонується в якості ознак брати відношення 

довжин векторів проведених з центра мас в крайні точки виділеного зображення кисті руки 

людини (рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Виділення кутів між векторами проведених з центра мас у крайні точки та довжин 

векторів 

Отримані значення ознак використовувались для розпізнавання станів руки людини на 

основі нейромережевих методів та методу головних компонент [3]. Отримані результати до-

зволили вхідний жест класифікувати до відповідного класу об’єктів. Проведені експеримен-

ти показали ефективність такого підходу для вирішення даного типу задач. 

Подальші дослідження будуть направленні на вдосконалення даного підходу. А саме 

планується будувати опуклу оболонку навколо області кисті руки людини, визначати верши-

ни опуклої області і використовувати їх в якості ознак. Також будуть проводитись дослі-

дження для виділення інших типів ознак, які характеризують стани кисті руки людини при 

відображенні дактильної жестової інформації. 
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АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОЗВУЧУВАННЯ ТА 

СТЕНОГРАФУВАННЯ 

Ю.В. Крак, М.М. Шатковський, А.С. Загваздін 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 

 

Розроблення сучасних комп’ютерних засобів природномовної комунікації є одним з 

основних завдань моделювання інтелектуальної діяльності людини. До них відносяться ав-

томатизоване озвучення текстової та стенографування звукової мовленнєвої інформації. 

Постановка задачі автоматизації комп’ютерного озвучування. Основною сучасною 

проблемою створення методів комп’ютерного синтезу мовлення є підвищення природності 

звучання синтезованих сигналів, ґрунтуючись на аналізі мовленнєвих даних та врахуванні 

просодичних властивостей природного мовлення[1]. 

Специфіка української мови полягає у тому, що орфографічне подання та фонетичне 

відтворення мови є досить наближеним. Фонеми в українському мовленні не є ізольованими 

і, внаслідок взаємодії між фонемами, модифікуються різні артикуляційні ознаки при кожно-

му промовлянні. В українському мовленні переважають відкриті склади «приголосний-

голосний» з відповідними міжфонемними коартикуляційними переходами. Така будова укра-

їнської мови дає змогу синтезувати мовлення не конкатенацією транскрибованих фонем (з їх 

штучною модифікацією, наприклад, PSOLA-методами), а конкатенацією коартикуляційно та 

просодично природно зумовлених конструкцій, зокрема, сегментів, забезпечуючи натураль-

ність та розбірливість звучання синтезованих слів. 

Подальші дослідження будуть направлені на підвищення кількісних і якісних характе-

ристик при врахуванні ознак природності звучання, створення моделей подання мовленнєвих 

даних та їх практичну реалізацію для автоматизованого озвучення. 

Постановка задачі автоматизації комп’ютерного документування мовленнєвих 

сигналів. В системах автоматизованого стенографування необхідно мінімізувати непродук-

тивну роботу операторів-стенографістів, чого можна досягти за допомогою сегментації вхід-

ного сигналу на короткі сегменти, які можна легко запам’ятати, що виключає необхідність 

повторного відтворення сигналу та попередньої цифрової обробки сигналу для підвищення 

його зрозумілості [2]. 

Сегментацію сигналу доцільно виконувати за паузами у мовному потоці таким чином, 

щоб мінімальна довжина сегменту не була меншою за задане значення. Визначення пауз у 

мовному сигналі проводимо за допомогою адаптивного алгоритму, де фрагмент сигналу поз-

начається як такий, що містить паузу, якшо енергія сигналу в цьому фрагменті є нижчою за 

поріг, що визначається автоматично, за інформацією, що є в наявності з попередніх фрагмен-

тів. Часто швидкість мовленнєвого сигналу не є комфортною для набору тексту оператором, 

а уповільнення відтворення сигналу суттєво змінює частоту основного тону і спотворює його 

сприйняття. Виправити цю проблему можна за допомогою процесу темпокорекції. Методика 

PSOLA є одним з найбільш ефективних способів реалізації темпокорекції. Для її реалізації 

знаходимо границі пітч-періодів наявних в сигналі і за заданими бажаними границями пітч-

періодів модифікуємо сигнал до досягнення бажаної тривалості звучання, додаючи копії 

фрагментів там, де це необхідно. 

Подальші дослідження будуть направлені на підвищення якісних характеристик алго-

ритмів визначення пауз та визначення границь пітч-періодів в сигналі.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЭЭГ ЧЕЛОВЕКА 

С.С. Кротких, Л.О. Кириченко 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

В настоящее время растет интерес к изучению реакции мозга человека на воздействие 

внешних возбудителей. Наиболее часто для их изучения анализируют электроэнцефалогра-

мму (ЭЭГ). Вызванные потенциалы (ВП), связанные с событиями, являются реакцией мозга 

на внешние события. Таким событием может быть, к примеру, сенсорный возбудитель или 

его отсутствие. Составляющие ВП делятся на компоненты, вызывающие быструю реакцию в 

стволе головного мозга (реакция возникает в течении 0 – 12 мс с момента стимуляции), ком-

поненты средней задержки (12 – 50 мс) и компоненты с долгой задержкой (от 50 мс и обычно 

до 500 мс). ВП с долгой задержкой связаны с когнитивными процессами, такими как обра-

щение к памяти, эмоции или выполнение задач на внимание.  

Многочисленные исследования отмечают влияние наличия внешних возбудителей на 

частотный спектр ЭЭГ человека, поэтому основным инструментом анализа частотных харак-

теристик сигнала является преобразование Фурье (ПФ). В частности, количественным пока-

зателем меры сложности сигнала является спектральная энтропия, которая позволяет оце-

нить меру упорядоченности сигнала. Вся энергия упорядоченного сигнала, такого как сину-

соида, сконцентрирована в соответствующих гармониках, что говорит о низкой энтропии си-

гнала. С другой стороны, зашумленный сигнал содержит широкий диапазон частот, следова-

тельно, обладает высокой энтропией. Однако применение ПФ к исследованию ЭЭГ весьма 

ограничено, поскольку участки ВП являются весьма кратковременными и сильно нестацио-

нарными. ПФ не несет иформацию о времени изменения частот и, следовательно, спектраль-

ная энтропия не может быть определена, как функция времени. Этот недостаток может быть 

частично решен использованием оконного ПФ. Однако, при узком окне частотное разреше-

ние будет слишком мало, а при широком – временная локализация становится неточной. Это 

ограничение становится критическим, когда сигнал содержит кратковременные изменения 

частот, такие как ВП.  

Преодолеть это ограничение можно, используя частотно-временное представление сиг-

нала, как это предусматривается вейвлет-преобразованием, не требующим допущений от 

стационарности сигнала. При применении ортогонального дискретного вейвлет-

преобразования (ОДВП) сигнал X(t)  раскладывается на сумму детализирующих и аппрок-

симирующей компонент: 
j J

J j
j 1

X(t)=approx (t)+ detail (t)




 , 

где j  определяет уровень разложения, соответствующий определенному частотному диапа-

зону. Применение энтропии, полученной с помощью ОДВП, способно предоставить допол-

нительную информацию об исследуемом сигнале.  

В работе рассматриваются следующие количественные характеристики: относительная 

вейвлет-энергия, вейвлет-энтропия и относительная вейвлет-энтропия. Понятие вейвлет-

энергии схоже с понятием спектральной энергии Фурье. Она равна количеству энергии на 

заданном уровне вейвлет-разложения. Относительная вейвлет-энергия – это отношение ко-

личества энергии на заданном уровне разложения к суммарной энергии сигнала. Относите-

льная вейвлет-энтропия служит для оценки частотной схожести двух сигналов или двух уча-

стков одного сигнала. Ее значение строго положительно и стремится к нулю, если распреде-

ления энергий двух сигналов близки.  

На рис. 1 представлен модельный сигнал, до середины реализации являющийся суммой 

двух синусов частотой 2 и 7 Гц, а после – синусоидой 13 Гц. Справа представлены спектры 

вейвлет-энергии в разные временные интервалы. Значения вейвлет-энтропии указывают мо-

мент изменения сигнала.  
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Рис. 1 – ЭЭГ, спектр вейвлет-энергии и вейвлет-энтропия для гармонического сигнала 

В работе исследован сигнал ЭЭГ здорового человека, находящегося в состоянии покоя 

и выполняющего двигательные задачи под действием внешних возбудителей. На рис. 2 пока-

зан график ЭЭГ человека, релаксирующего с закрытыми глазами. На спектре вейвлет-

энергии проссматривается доминирование альфа-ритма (7 – 14Гц), который активизируется 

только при расслаблении с закрытыми глазами. 

 

 

Рис. 2 – ЭЭГ и спектр вейвлет-энергии, субъект в расслабленном состоянии 

На рис. 3 представлен график ЭЭГ человека, выполняющего сжимание и разжимание 

обеих кистей руки. В этом случае на спектре вейвлет-энергии заметно преобладание низких 

частот в диапазоне 0.6-1.3Гц. 

 

 

Рис.3 – ЭЭГ и спектр вейвлет-энергии, субъект выполняет сжимание и расжимание 

В работе проведено исследование динамики вейвлет-энтропии и относительной вейв-

лет-энтропии для реализации ЭЭГ с вызванными потенциалами, предложены критерии бли-

зости участков ВП, позволяющие распознать выполняемые действия. 
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НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ В GRID-

СИСТЕМАХ 

В.О. Кучер 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

 

Предложено использовать в планировании принцип матричной оценки уровня факто-

ров, характеризующих  поставщиков и потребителей ресурсов. В работе используются как 

количественные, так и качественные шкалы. Введена двухуровневая шкала, содержащая ряд 

базовых факторов, которые в свою очередь, характеризуются наборами своих составляющих 

факторов. В качестве базовых факторов используются: вычислительные ресурсы поставщи-

ков, ресурсы хранения, системная сеть.  

Решаемая задача представляет собой совокупность составляющих, связанных с поста-

новкой задачи, требованиями к решению, результатом решения и руководством пользователя 

по выполнению. Для Crid-систем производственного типа, в которых  количество пользова-

телей значительно превышает  количество поставщиков ресурса, при распределении заданий 

необходимо учитывать наличие очередей. Для описания очередей введена базовая компонен-

та, составляющие факторы которой отражают длину очередей разных типов, а также харак-

теристики заданий, находящихся в очередях. 

Введена лингвистическая переменная «Уровень фактора» с подмножествами «Очень 

низкий уровень», «Низкий уровень», «Средний уровень», «Высокий уровень», «Очень высо-

кий уровень» и введен носитель x  – отрезок вещественной оси [0,1] (01-носитель). На этом 

отрезке определен  набор функций принадлежности трапециедального вида по всем выде-

ленным подмножествам лингвистической переменной «Уровень фактора».  

В работе приведен порядок проведения  расчетов уровней базовых факторов   для  го-

могенных и гетерогенных ресурсов. Используя вычисленные значения уровней базовых фак-

торов, определяются поставщики ресурсов, которые соответствуют требованиям пользовате-

ля, а по совокупности факторов определяется множество поставщиков ресурсов для посту-

пившего задания. Из выделенного множества поставщиков планировщик должен выбрать 

того, который лучшим образом отвечает поставленной цели по минимизации времени вы-

полнения задания и сбалансированности загрузки поставщиков. 

В целях минимизации времени обслуживания очереди выбирается подход  прямо-

угольной упаковки в полосу заданной ширины. Используя указанный подход, планировщик 

накапливает некоторое количество заданий и осуществляет их  прямоугольную упаковку. 

Таким образом, часть очереди заданий упакована, а другая часть – накапливается для упа-

ковки. Этот факт учитывается при распределении заданий. Время для обслуживания заданий 

упакованных частей оценивается длиной занятых полос, а для неупакованных – с помощью 

отношения общей площади этих  заданий к числу процессоров кластера. Выбирается кластер 

с минимальным суммарным временем.   

В работе рассмотрены также ситуации, когда  отсутствуют очереди к поставщикам ре-

сурсов или имеются свободные  ресурсы.  

Определены соотношения для моментов начала установки файлов для задания и пере-

числены множества моментов времени, когда происходят события, требующие реакции пла-

нирощика.  

Проведено описание процесса планирования в операторной форме. 
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КОМПЛЕКТУВАННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  З ВИКОРИСТАННЯМ 

«М’ЯКИХ» ОБЧИСЛЕНЬ 

П.П. Кучер 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

Сучасний світ знаходиться в умовах неперервних природних катаклізмів. До природ-

них явищ додаються техногенні, екологічні катастрофи, а також загрози, що виходять від 

окремих суб’єктів, або викликані іншими, можливо випадковими факторами. В розвинених 

країнах створені спеціальні служби, що надають допомогу людям, які потерпіли у вищевка-

заних ситуаціях. В Україні відповідні функції покладені на МНС і їх певний універсалізм є 

причиною існування проблем забезпечення та комплектування рятувальних підрозділів тех-

нічними засобами. У більшості випадків їх носієм є пожежний автомобіль і у цьому випадку 

маємо протиріччя між необхідністю забезпечення універсальності аварійно-рятувальної тех-

ніки (АРТ) та обмеженістю носія. Необхідно розв’язати задачу оптимального комплектуван-

ня АРТ.     

 У доповіді запропоновано вважати критеріями, які визначають вибір того чи іншого 

комплекту АРТ, 1F – функціональність, 2F – потужність, 3F – надійність, 4F – ціна, 5F – інші. 

Маємо задачу багатокритеріальної оптимізації: знайти комплект АРТ, який є розв’язком за-

дачі   

1 2 3 4 5F max, F max, F max, F min,F max.         (1) 

Попередньо необхідно визначити вагові коефіцієнти критеріальних функцій. Запропо-

новано здійснити таку процедуру з використанням елементів методу аналізу ієрархій Т. Сааті 

та схеми Беллмана-Заде [1]. Для цього вибирають m  експертів, які, використовуючи шкалу 

Т. Сааті,  здійснюють порівняння критеріальних функцій та формують відповідну матрицю.  

 На наступному кроці оцінюють варіанти комплектування АРТ за кожним із критеріїв 

iF , i 1,5.  Аналогічно попередньому кроку одержують п’ять матриць iQ ,  елементи кожної з 

яких містять значення парних порівнянь варіантів комплектування за критеріями iF ,i 1,5. Їх 

аналіз дозволяє встановити пріоритети різних комплектів АРТ. 

 До важливих аспектів, які необхідно враховувати при розв’язанні задачі, відносяться 

наявність змінної кількості елементів у кожному варіанті комплектування. Така обставина 

вимагає формального визначення критеріальних функцій, оскільки для різного типу облад-

нання поняття і одиниці вимірювання функціональності та потужності відрізняються. 

Уточнена формалізація задачі пошуку оптимального варіанта комплектування АРТ є 

такою:   

знайти 
5

1 1 1

max ( ) max ( ( )) [( ) &( )],
m n

j

p j i i l l j l p
p p

j l i

Arg F K Arg u F X X C X K 
  

          (2)  

де F – інтегральна цільова функція, pK – комплект АРТ, 1,p K , K – максимально можлива 

кількість комплектів АРТ, , 1,ju j m – ваговий коефіцієнт j -го класу обладнання, , 1,5j

i i  – 

ваговий коефіцієнт i -ї критеріальної функції для j -го типу обладнання, , 1,lX l n – елементи 

АРТ, , 1,jC j m – класи обладнання АРТ, (*) – функція-індикатор. Наведений розв’язок за-

дачі (2) є лише одним із можливих, для його одержання використано принцип домінування 

та генетичний алгоритм. Адекватність розв’язку випливає із поліекстремального характеру 

цільової функції та табличного характеру вихідних даних. Відомо, що використання класич-

них методів для розв’язання такого типу задач, які базуються на інтегро-диференціальному 

численні, є проблематичним.  Тому еволюційні технології, в основі яких лежить випадковий, 

але направлений пошук є чи не єдиним способом розв’язати поставлену задачу. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

О.Н. Лозович 

Одесская государственная академия холода 

 

Современный этап развития информационных технологий Украины требует использо-

вания новых методов обеспечения надежности информационных  систем.  

Надежность функционирования информационной системы можно определить как спо-

собность объекта выполнять свои функции в процессе эксплуатацию. Отказы объектов ин-

формационной системы являются случайными событиями, т.к. в большинстве случаев пред-

сказать время их возникновения практически невозможно. 

Приведем основные методы анализа надежности систем: 

1. Методы анализа надежности систем, основанные на применении теорем теории ве-

роятностей: 

 метод перебора гипотез; 

 метод, основанный на применении классических теорем теории вероятностей; 

 метод минимальных путей и минимальных сечений. 

2. Логико-вероятностные методы анализа надежности: 

 метод кратчайших путей и минимальных сечений; 

 алгоритм разрезания; 

 алгоритм ортогонализации. 

3. Топологические методы анализа надежности. 

4. Методы, основанные на теории марковских процессов. 

5. Методы статистического моделирования: 

Обзор основных методов анализа надежности показывает, что ни один из них не может 

быть использован для всестороннего анализа сложных информационных систем.  

В ходе подготовки статьи достигнуты следующие результаты. 

1. В ходе сравнения сети прямого распространения и рекуррентными  сетями предложена 

искусственная нейронная сеть, позволяющая, в отличие от известных подходов, оце-

нить вероятность возникновения отказов в соответствии с различными входными пара-

метрами. 

2. Приведены сравнительные характеристики применения методов базирующихся на сос-

тояниях метода Монте-Карло и динамически управляемой рекуррентной сети.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полу-

ченных результатов в организации компьютерных и информационных систем и сетей служб 

и  предприятий:  

1. Предложенная искусственная нейронная сеть, имеющая нелинейную организационную 

структуру, позволяет выбрать оптимальную стратегию повышения надежности инфор-

мационной системы. 

2. Результаты применения искусственных нейронных сетей для  прогнозирования отказов 

возможно использовать при проектировании информационной системы предприятия в 

целом.  

3. Применение искусственных нейронных сетей для моделирования оценки характерис-

тик надежности информационных систем совершенствует систему отказоустойчивости 

и дает возможность прогнозировать наиболее значимые отказы в компьютерных и ин-

формационных системах и сетях. 

Теоретической и методологической основой написания статьи явились работы отечест-

венных и зарубежных авторов по разработке информационных систем, определения их на-

дежности, работы в области искусственного интеллекта. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКОГО АНАЛІЗУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

Г.В. Лунькова, Ю.В.Шабатура 
Академія сухопутних військ 

 

Підготовка офіцера вищого військового навчального закладу ( ВВНЗ) має значні особ-

ливості, обумовлені специфікою військового середовища та окреслені Державною програ-

мою розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки. Мета роботи – розробити семанти-

чну модель керування Web-контентом навчального середовища АСВ. Отримана модель по-

винна вирішувати задачі: подання великої кількості навчальних матеріалів з різних предмет-

них областей; врахування міжпредметних і міждисциплінарних взаємозв'язків; семантичне 

моделювання предметних областей навчання для підтримки дидактичних задач системи; ав-

томатизація обробки результатів навчального процесу; автоматизація контролю знань.  

Відповідно до кваліфікаційних вимог, принципів побудови навчального середовища  

АСВ та переваг fuzzy-систем  пропонується наступний комплекс моделей управління інфор-

маційно-навчальним контентом навчального середовища АСВ: 
 

Комплексна модель 

навчального контенту Kj

Модель подання 

професійних компетенцій 
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дисципліни

Множина М

( викладачі {Мi}

Множина Q курсантських 

підрозділів по напрямках 

підготовки

 
 

Задачу досягнення максимально високої якості підготовки курсантів АСВ за мінімаль-

но необхідний період часу при оптимізації загальних витрат пропонується вирішувати на ос-

нові застосування нечіткого логічного аналізу. Вказана задача нечіткого нелінійного програ-

мування зводиться до прийняття рішення в умовах невизначеності на основі застосування 

продукційних правил нечіткої логіки. 

До розгляду беруться такі  лінгвістичні змінні: рейтинг, витрати, якість. Кожна лінгвіс-

тична змінна характеризується термом, якій є нечіткою множиною Aj = 

 1)(,|)(,  xoXxxx AjAj   

На основі проведеного комп’ютерного моделювання з застосуванням центроїдного ме-

тоду y = 
)(

)(

1

'

1

j

m

j
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j j
j
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 зроблений висновок про необхідність зменшення витрат, тобто ін-

тенсифікацію учбової діяльності завдяки  трансформації навчального процесу у технологію 

навчання (оскільки часові витрати обмежені відповідними освітньо-кваліфікаційною харак-

теристикою та освітньо-кваліфікаційною програмою для відповідних спеціальностей ВВНЗ). 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ БАЗИС БЫСТРОГО  РЕАГИРОВАНИЯ ДЛЯ СППР 

КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР 

А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин 

Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка 

 

Эффективность мониторинга, макродиагностики и оперативной коррекции динамики 

функционирования критических инфраструктур (финансовая устойчивость предприятия, ра-

бота реактора, управление летательным аппаратом и др.)  с целью обеспечения безопасности 

были и остаются актуальной проблемой, частичное решение которой возможно на основе 

автоматизации базовых функций в среде нейроэмуляторов.  Системообразующие  процессы 

подобных объектов трудно формализуемы и, как правило, не поддаются аналитическому 

представлению, что препятствует оперативному выявлению  основных факторов, связей 

между ними и силы влияния на целевую функцию. Кроме того, критические инфраструктуры  

в силу особенностей контролируемой предметной области должны, как правило, реагировать 

в режиме реального времени. Задача реагирования на быстро меняющуюся ситуацию сво-

дится к реализации базовых процедур ситуационного центра быстрого реагирования (СЦБР). 

В отмеченных объектах управления, как правило, имеется значительный массив априорных и 

текущих данных, что является объективной основой для продуктивного применения интел-

лектуальных технологий для трансформации базы данных в базу знаний. Построение авто-

матизированной СППР будет успешным, если найден инструментарий реализации базовых 

функций: 

 описание и представление объекта или его состояния как образа из некоторого алфави-

та классов  на языке словаря  информативных признаков; 

 присвоение формальных имен, сопоставление образа объекта конкретного класса с на-

бором соответствующих значений признаков в  форме принадлежности к некоторым 

градациям определенных смысловых шкал; 

 формирование обобщенных образов состояний объектов на основе использования про-

цедур восприятия и идентификации в пространстве априорных данных, которые испо-

льзуются в качестве примеров; 

 оценка дифференцирующей силы признаков и расстановка их в мажоритарный ряд; 

 понижение размерности пространства признаков с сохранением  состоятельной для 

принятия решений информации; 

 кластеризация признаков: определение сходств и различий признаков по их смыслу; 

объединение сходных по смыслу признаков в группы; 

 распознавание объектов: сравнение предметного образа конкретного объекта со всеми 

обобщенными образами и принятие решения о принадлежности к классу; 

 выбор оптимальных управляющих факторов: формирование массива возможных 

управляющих воздействий, анализ их силы и направления, адаптация к предметной об-

ласти, обеспечение заданных целевых состояний объекта. 

Таким образом, разрешение  проблемы оперативного (быстрого) реагирования при 

принятии решений для функциональной безопасности критических инфраструктур,  сводит-

ся к реализации указанных функций путем создания алгоритмов и программ отображения 

массива входных данных на состояния и динамику их эволюции под влиянием управляющих 

факторов. Если эта задача имеет решение, то автоматизированная СППР, оперативно (время 

принятия решения определяется техническими возможностями вычислителей) идентифици-

рует состояние объекта, прогнозирует его динамику и определяет  управляющие факторы, 

адекватные целевому (требуемому) состоянию. Предложены модели базовых функций рас-

познавания на примерах  диагностики технического устройства и классификации объекта по 

геофизическим признакам, реализованные в среде нейроэмулятора Statistika Neural Network. 

Решена задача поиска отображения  

:F km YXYX  ,,                                                     (1) 
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для системы распознавания в виде  зависимости  “ состояние – факторы ”, когда и первые и 

вторые в общем случае являются векторными величинами  

|||| mk õFy                                                                    (2) 

Оператор F   включает в себя все процедуры преобразований пространства 

XxxX m 


)( ,.....,1 в пространство YyyY k 


)( ,.....,1 .  Пространство признаков,  описывающих  

образ исследуемого изделия и характеризующих его  состояние, определено по условию за-

дачи. Оценка этого вектора характеризует текущее состояние объекта. Состояния объекта 

исследования описаны на языке информативных признаков как алфавит классов и для каж-

дого из них поставлен в соответствие определенный словарь признаков. При обоснованных 

ограничениях задача свелась к модификации синаптического пространства нейросети как к 

процедуре обучения с учителем и решена в среде стандартных нейроэмуляторов.  

Следующая группа задач решена моделями кластерного анализа в контексте нахожде-

ния однородных подмножеств в данных и многомерной регрессии для каждого из них. Эта 

процедура необходима при автоматизации процесса описания классов на языке признаков и 

при нахождении однородных групп в задаче прогноза на основе многомерной регрессии. По 

конечному массиву обучающих выборок   XxxxX n

n  ,...,, 21
и известной функции расс-

тояния между объектами  ),( *xx  построены модели разделения  данных  

на непересекающиеся подмножества путем реализации условий:  
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XxxX n 


)( ,.....,1 ; KkkÊ j 


)( ,.....,1 ; X – множество выборок; К – множество  кластеров; 

XxxX m 


)( ,.....,1 ; KkkÊ j 


)( ,.....,1  – множества  входных факторов и номеров классов; 

h, j = 1,2,…,K – средние значения в кластерах; d( ji XX , ) – расстояние объекта от центра 

кластера; d( jh XX , )  – расстояние между центрами  кластеров. В результате сеть распознала 

структуру обучающего множества и оказалась  пригодна для использования в прогнозирова-

нии значений зависимой переменной.  Приведено обоснование надежности принимаемых 

решений адекватное решениям традиционных  методов  математической статистики. С прак-

тической точки зрения СППР критических инфраструктур приобретают новое качество, ко-

торое проявляется в наличии технического  инструмента  принятия решений в режиме ре-

ального времени с надежностью, не уступающей традиционным  методам  математической 

статистики. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ 

Т.Л. Мазурок 

Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

Одним из перспективных направлений совершенствования различных форм электрон-

ного обучения является отход от детерминированных траекторий обучения в сторону их по-

лной индивидуализации. Дидактическая необходимость учёта всего комплекса индивидуа-

льных характеристик обучаемого определяет противоречие между слабой степенью форма-

лизации постановки задачи для автоматизации её решения и высокими потенциальными во-

зможностями современных систем автоматизированного управления. 

Разрешение данного противоречия осуществляется на основе разработки системы 

управления обучением (СУО) в виде интеллектуальной информационно-управляющей сис-

темы. Теоретической основой разработки такой системы составляет предложенная автором 

синергетическая модель индивидуализированного управления обучением [1]. Одной из су-

щественных особенностей данного подхода является учёт собственного развития обучаемого 

при выработке управляющих решений. 

Система обучения является нелинейной, диссипативной, динамической, что определяет 

возможность применения для её моделирования и управления синергетических постулатов. 

Таким образом, учёт в процессе анализа «синергетических» свойств и особенностей, харак-

терных для обучения, даёт возможность определить параметры процесса управления обуче-

нием, адаптированного к конкретному обучаемому. Для разработки схемы управления обу-

чением на основе синергетического подхода необходимо разработать структуру учебного 

материала с учётом логических взаимосвязей внутрипредметного и межпредметного типов, 

сформировать модель обучаемого, отражающую динамику усвоения учебного материала, 

построить модель системы формируемых компетенций, разработать механизм оценки дос-

тижимости требуемых компетенций на основе прогноза усвоения материала обучаемым.  

Многовариантность составления индивидуальных траекторий, представляющих собой 

последовательность изучения учебных элементов, определяет актуальность задачи оптими-

зации выбора таких последовательностей.  Особенности процесса обучения, определяющие 

структурно-функциональную модель системы управления, определяют целесообразность ис-

пользования в качестве средства оптимизации эволюционного подхода. 

Двухклассовая модель «знаний и умений» управления обучением с вектором состояния 

(x,y) и вектором обучения (h,U) имеет вид: 
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(1) 

где h(t) – скорость выдачи информации,  

r – коэффициент сопротивления дидактическому процессу, 

f – коэффициент забывания, 

с – коэффициент умозаключения,  

U – доля времени, отведённая на накопление знаний, 

S – нормированное количество информации (0<S<1), 

yx,  -  нормированные объёмы накопленных знаний и умений. 

Решение третьего уравнения системы (1), получаем инвариантное многообразие в фа-

зовом пространстве синергетического метода управления сложными системами [2], в кото-

ром связаны координаты состояния и управления, т.е. 


 ,)())1(()1( dttheyUUxer tt    (2) 
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  – произвольные постоянные. 

Интерес представляет частный случай, при котором скорость выдачи информации пос-

тоянна  0)( hth  , а уравнение (2) после интегрирования принимает вид: 
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(4) 

Тогда подстановка (4) в первое уравнение (1) приводит задачу управления к аналитиче-

скому конструированию скалярного регулятора [2]. 

Целевая функция получена на основе синергетической модели управления обучением, 

имеет следующий вид: 

),,,,,( wtTUhFNУЭ   
(5) 

где УЭN  – количество учебных элементов в траектории, T  – тезаурус, w  – тестовый пара-

метр интеллекта. Идентификация целевой функции выполнена с помощью обучения трёхс-

лойной нейронной сети на основе метода обратного распространения по алгоритму Левенбе-

рга–Марквардта. Вариация частей тезаурусов из различных учебных дисциплин, прогнози-

руемых значений параметра интеллекта на основе статистических данных, управляющих па-

раметров  h , U определяют постановку переборной задачи нахождения максимума целевой 

функции при заданном времени обучения. Ограничениями задачи являются ресурсы, показа-

тели качества обучения: уровень усвоения 7,0уK ; показатель степени абстракции; показа-

тель степени осознанности 3оK (для межпредметных связей); коэффициент усвоения на-

выка. 

Прогнозирование параметров индивидуального и группового векторов интеллекта вы-

полнено на основе полученных математических моделей по определению доверительных ин-

тервалов и доверительных вероятностей. Определение вектора состояний выполнено на ос-

нове модели нечёткого графа обучения с последующим определением вершин (учебных эле-

ментов) и взаимосвязей между ними (внутри- и межпредметных связей).  

Объектами кроссвера в эволюционной модели являются наборы учебных элементов, 

обеспечивающих требуемые степени интеграции между учебными дисциплинами. Модель 

предусматривает реализацию компетенстного обучения, т.е. система целей обучения сведена 

к достижению набора компетенций. Подход реализован для формирования компетенций у 

бакалавров ОНПУ, обучающихся по специальности 0925 «Автоматизация и компьютерно-

интегрированные технологии». 

Предложенная модель реализована с применением инструмента Optimization Tool паке-

та Matlab. Применение эволюционного метода оптимизации позволило значительно сокра-

тить время перебора различных комбинаций входных данных, а также позволило выполнить 

оптимизацию функции, не имеющей аналитического выражения. 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ 

ПАРАМЕТРІВ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

М. В. Машевська 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

З точки зору комфорту проживання малоповерхові будівлі, порівняно з багатоповерхо-

вими, є пріоритетним напрямком житлового будівництва. Висотні будівлі сильніше підда-

ються негативному впливу кліматичних факторів і в них неможливо встановити однаковий 

рівень теплового режиму. Тому в процесі розрахунку  параметрів житлового середовища до-

цільно зосередити увагу на дослідженні малоповерхових будинків. 

Розрахунок прогнозованого рівня комфорту житлового середовища передбачає сукупну 

оцінку рівня теплового режиму приміщення (або будівлі), співвідношення параметрів мікро-

клімату, коефіцієнту скління та орієнтації світлопрозорих елементів за сторонами світу і 

вплив конструкції на людину всередині будівлі. Оскільки сприйняття людиною режиму „ко-

мфорт - дискомфорт” середовища залежить від особистих характеристик, таких як, вік, вага, 

стан здоров’я та психоемоційний стан, потрібно ввести, як мінімум, дві категорії людей – до-

рослі і діти. Такий підхід є раціональним і з точки зору оцінювання впливу конструкції буді-

влі на людину. Прогнозування параметрів теплового мікроклімату в приміщенні є актуаль-

ною задачею для забезпечення відповідного рівня теплового комфорту з метою покращення 

життя людини в „замкнутому просторі”. 

Для забезпечення комфортного рівня теплового режиму в приміщенні необхідно вста-

новити оптимальне співвідношення температури внутрішнього повітря та радіаційної темпе-

ратури, що визначається як середня температура внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджу-

вальних конструкцій (ЗОК). Ззовні житлова споруда, залежно від характеристик території, 

обраних будівельних матеріалів та конструктивних рішень, піддається в більшій чи меншій 

мірі впливу кліматичних факторів. Найбільш значимими зовнішніми факторами є темпера-

тура повітря, швидкість вітрового потоку та інтенсивність сонячної радіації. Висока швид-

кість направленого вітрового потоку збільшує тиск зовнішнього повітря на огороджувальну 

конструкцію. У зв’язку з цим відбувається зменшення опору теплопровідності стіни і збіль-

шення залежності температур на внутрішній та зовнішній поверхнях ЗОК. В холодний пері-

од року вплив сонячної радіації на вертикальну поверхню ЗОК є мінімальним і не призво-

дить до зміни температури внутрішньої поверхні стіни. Натомість, в спекотні дні сонячне 

проміння, залежно від орієнтації, нагріває зовнішню поверхню ЗОК з різною інтенсивністю. 

Вплив кліматичних факторів є тим більшим, чим меншим є опір теплопровідності. Оскільки 

спостерігаємо різну інтенсивність впливу зовнішніх факторів на ЗОК залежно від періоду 

року, при побудові математичної моделі, що б описувала відповідну залежність, доцільно 

розглядати окремо два сезони – холодний і теплий. Для прогнозування рівня теплового ком-

форту і побудови відповідної математичної залежності запропоновано метод оцінювання те-

мператури внутрішньої поверхні ЗОК на основі моделі нечіткої логіки. При формуванні пра-

вил логічних виводів і формалізації їх засобами теорії нечітких множин можна встановити 

більш точний та повний зв'язок ”входи-вихід” без застосування складного апарату диферен-

ціального або інтегрального обчислення.  

На рис.1 показана структурна схема моделей, побудованих на основі комплексного під-

ходу – використанні синтетичної інформації, отриманої одночасно за допомогою експериме-

нтальних даних, імітаційного моделювання та висновків кваліфікованих експертів.  

 
Рис.1 – Структурна схема моделі 
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Контролер нечіткої логіки складається з трьох блоків: блок фазифікації, блок форму-

вання логічних виводів, що містить базу правил, та блок дефазифікації. Особливістю засто-

сованого контролера є використання методу дефазифікації, побудованого на нейроподібній 

структурі машини геометричних перетворень [1]. 

При побудови моделі, що характеризує холодний період року, введено такі лінгвістичні 

змінні, як: температура всередині приміщення (Tin), температура зовнішнього повітря (Tout), 

швидкість вітру (Vw), опір теплопровідності огороджувальної конструкції (R). Для характе-

ристики теплого періоду року додатково були введені дві лінгвістичні змінні: інтенсивність 

впливу сонячної радіації (Sinf) та коефіцієнт поглинання сонячної радіації вертикальною по-

верхнею ЗОК (coef). Вихідною лінгвістичною змінною є температура внутрішньої поверхні 

зовнішньої огороджувальної конструкції (Tsurf). 

В процесі моделюванні будується трикутна функція належності для кожного лінгвісти-

чного терму із базових терм-множини. Сукупність функцій належності f(x) для кожного тер-

му з базової терм-множини вихідної лінгвістичної змінної Tsurf зображена, для прикладу, на 

рис. 2. 

 
Рис. 2  – Функції належності для вихідної лінгвістичної змінної Tsurf 

Формування правил логічних виводів відрізняється від класичного підходу [2] і вигля-

дає наступним чином: 

Tsurf є „низька”, якщо Tin є „холодно”, і Tout є „мороз”, і Sinf є „середній”, і coef є „ма-

лий”, або  якщо Tin є „холодно” і Tout є „холодно”, і Vw є „помірний”, і Sinf є „середній”, і R є 

„високий”, або .... 

В результаті використання відповідного контролера нечіткої логіки [3] були отримані 

таблиці  залежностей  для  холодного  періоду  року (табл. 1) і для теплого періоду року 

(табл. 2). 

 

На основі отриманих матриць залежностей можна побудувати відповідну аналітичну 

формулу, що буде застосована для розрахунку прогнозованого рівня комфорту житлового 

середовища. Використання математичної моделі для прогнозування значень теплових пара-

метрів на етапі проектування житлової будівлі дозволить провести більш точні та повні роз-

рахунки з метою забезпечення оптимальних умов проживання. 
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Таблиця 1 

Tin Tout Vw R Tsurf 

18 15 1,7 1,9 17,163 

14,5 -2 12,5 2,1 11,991 

20 -17 8,4 2,05 16,793 

19 -6 13,4 2,7 16,114 

18 7 7,1 0,7 14,022 

17 -3 3 0,65 13,462 

17 10 9,4 2,1 16,075 

Таблиця 2 

Tin Tout Vw Sinf coef R Tsurf 

23 25 6,9 0,5 0,7 0,7 23,142 

23 28 13,4 0,5 0,6 0,7 24,440 

21 24 1,5 1 0,3 1,9 21,500 

22,5 29 9,4 1 0,7 0,7 23,943 

20 31 6,3 1 0,4 2,8 21,875 

20 35 3,9 0,5 0,5 0,8 22,501 

23,5 33 9,1 1 0,6 2,1 25,063 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

А.Ю. Мельников, Т.Н. Клищ 

Донбасская государственная машиностроительная академия 

 

Система ведения государственного земельного кадастра играет важную роль в сфере 

управления недвижимостью, налогообложения и ипотечного кредитования, информационно-

го и правового обеспечения рынка недвижимого имущества, обеспечения конституционных 

прав граждан, юридических лиц, территориальных общин и государства на землю. 

Одной из важных задач органов земельных ресурсов является наличие информации о 

земельном участке, начиная с момента подачи заявления о желании гражданина или юриди-

ческого лица получить земельный участок в собственность или пользование. В работе отде-

лений Главного управления Госкомзема в Донецкой области для этого используется различ-

ное программное обеспечение: 

 специализированные программные продукты в виде windows-приложений для обработ-

ки инженерно-геодезических данных – CREDO_DAT 3.1.2, CREDO ГЕНПЛАН 1.0; 

 интернет-сайт для хранения данных о правоустанавливающих документах на землю и 

организации доступа к этим данным с любого места в Украине; 

 вспомогательное программное обеспечение в виде процессора электронных таблиц для 

хранения информации о движении актов на землю в пределах одного района. 

В последнем случае информация хранится в книге MS-Excel, содержащей ряд листов с 

данными о поступивших заявлениях, подавших их граждан, выделяемых им земельных учас-

тках и государственных актах. Проведя анализ этих данных, можно предположить, что из 35 

полей значимыми полями будут: 

 код района; 

 дата регистрации заявки; 

 площадь земельного участка; 

 код предназначения участка; 

 дата подписания договора на регистрацию государственного акта; 

 дата подписания акта выполнения договора на регистрацию государственного акта. 

Поставленную задачу можно сформулировать следующим образом: необходимо выяс-

нить, как на продолжительность обработки заявки влияет площадь и предназначение земель-

ного участка, а также его принадлежность определенному селу. Входными данными в таком 

случае будут «Код района» (дискретное поле), «Площадь» (непрерывное поле) и «Код пред-

назначения» (дискретное поле). Выходными – «Разность 1» (между датой подписания дого-

вора на регистрацию государственного акта и датой регистрации заявки) и «Разность 2» 

(между датой подписания акта выполнения договора на регистрацию государственного акта 

и датой подписания договора на регистрацию государственного акта). 

Для решения такой задачи классификации (прогнозирования) использовался метод ис-

кусственных нейронных сетей [1]. В среде визуального программирования была разработана 

программная система, реализующая данный метод. Структурно приложение состоит из трех 

вкладок: «Исходные данные» (рис. 1), «Параметры сети» (рис. 2), «Обучение и работа» (рис. 

3). Исходные данные импортируются из Excel-таблицы, после чего система проверяет их на 

наличие пропущенных значений (записи, в которых число полей с пустыми или нулевыми 

значениями превышает 30%, удаляются из таблицы). Вкладка «Параметры сети» позволяет 

определить, какие поля считать входными и выходными переменными, определить тип каж-

дого поля («неиспользуемое», «непрерывное» и «дискретное»), задать число скрытых слоев в 

нейронной сети и число нейронов в каждом скрытом слое, осуществить приведение данных 

(замену текстовых значений их числовыми аналогами) и их нормализацию (масштабирова-

ние). 
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Рис. 1 – Введенные данные 

 

 
Рис. 2 – Настройка нейронной сети 

 

 
Рис. 3 – Обучение и работа нейронной сети 

 

Обучение нейронной сети осуществляется методом обратного распространения оши-

бок. Активационная функция – сигмоида. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПРИ ПОМОЩИ НЕЧЕТКИХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

А.Л. Меньшиков 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 

 

Проблема организации дорожного движения является на сегодня одной из самых ост-

рых коммунальных проблем. Важной составляющей системы управления движением являет-

ся управление светофорами. Именно эффективное управление светофором определяет воз-

можность достаточно точного прогнозирования времени перемещения в пределах города и, 

тем самим, влияет на качество жизни горожан.   

В докладе рассматривается решение проблемы управления работы светофора  на осно-

ве моделей и механизмов нечеткой логики. Подход к решению включает традиционные для 

нечеткой логики четыре этапа: введение нечеткости (фаззификация), нечеткий вывод, компо-

зиция и приведение к четкости, или дефаззификация [1]. Управление работой установленно-

го на перекресте светофора зависит от ряда входных переменных, в частности, степени инте-

нсивности движения, погодных условий, сложившейся в транспортной системе ситуации, 

которые принадлежат к нечетким переменным. Выходная переменная – параметр изменения 

длины фазы светофора. 

В нечеткой логике с n входами и одним выходом рассуждения осуществляются по пра-

вилам (нечеткими правилами), которые имеют следующий вид: 

 Rj: Если X1  A1,j  X2  A2,j  …  Xn  An,j, то Y  Sj,   (1) 

где Xi, i = 1, …, n, – входные лингвистические переменные; Y – выходная лингвистическая 

переменная; Ai,j – нечеткое множество входной лингвистической переменной Xi; Rj – нечет-

кое правило; Sj – выходное нечеткое множество.  

Поскольку для второго и третьего этапов приведенной выше схемы существуют хоро-

шо проработанные алгоритмы, например Мамдани, Сугено, Ларсена, а для дефаззификации 

можно использовать стандартные методы в докладе внимание сосредоточено на введении 

нечеткости,  построении правил для логического вывода и практической реализации подхода 

[2]. 

Основными особенностями предлагаемого подхода к управлению работой светофора, 

кроме использования нечёткой логики, являются учет логики работы группы светофоров на 

сложном перекрестке, двухуровневая схема логического вывода и использование нескольких 

групп правил для светофора в различные периоды времени. Двухуровневая схема логическо-

го вывода, приведенная на рисунке 1, позволяет учесть логику взаимодействия светофоров 

перекрестка на основании решений модулей управления каждого из светофоров группы. 

Последовательность действий модулей светофора выглядит таким образом. На модули 

светофоров с датчиков поступает информация о количестве автомобилей на соответствую-

щих направлениях. На основе заданных функций принадлежности выполняется  фаззифика-

ция входных данных. Потом выполняется нечеткий вывод в каждом модуле и результаты по-

даются в модуль принятия решений. Модуль принятия решений осуществляет вывод на ос-

нове соответствующей периоду времени системы правил. После этого выполняется дефаззи-

фикация выходной переменной (перевод в числовой формат) и рассылка управляющего сиг-

нала на светофоры. В соответствии с этим сигналом время зеленого света светофора в сле-

дующем цикле будет другим. 
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Рис. 1 – Схема работы нечеткого светофора 

Для моделирования работы светофора с нечетким управлением и сравнения эффектив-

ности стандартного и нечеткого светофоров были использованы модули системы инженер-

ных вычислений MatLab, что позволило существенно упростить и ускорить реализацию сис-

темы управления[3]. 

Были проведены многочисленные эксперименты которые позволили уточнить шкалы 

лингвистических переменных, продолжительность фазы управления и системы правил и со-

ответствующие периоды времени. Для реализации использовался алгоритм Мамдани а дефа-

ззификация выполнялась при помощи метода центроидов[2]. Основной вывод который  сфо-

рмулирован на основе полученных результатов – подтверждение эффективности нечеткой 

логики в задачах управление движение городского транспорта. Дальнейшие исследование 

нацелены на управление городским транспортом на совокупности перекрестков. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

Б.В. Мисник 

Черкаський державний технологічний університет 

 

З розвитком інформаційних технологій широкого застосування набули програмні про-

дукти, що моделюють роботу складних штучних систем з ціллю планування їх роботи, 

управління процесом функціонування або можливої модернізації для вирішення задачі про-

гнозування процесів життєвого циклу складної системи на тому чи іншому етапі. Створення 

моделі виробничого підприємства (ВП) дозволить передбачити ефективність його роботи та 

виконати прогнозування, пов’язане з використанням ідентифікованих залежностей ре-

зультуючих характеристик від вхідних факторів.  

Моделювання діяльності ВП пов’язане з дослідженням впливу численних факторів різ-

ної природи, до яких відносять впливи зовнішнього середовища та внутрішніх параметрів. 

Серед усіх еволюційних парадигм найкращим чином відповідає задачі моделювання склад-

них штучних систем концепція «штучного життя (Artificial Life)»(ШЖ) [1]. 

Розглянемо підприємства, які не є монополістами у своєму регіоні. Процеси їх життє-

вого циклу подібні, у деякому сенсі, еволюційним процесам у живій природі [2]. Так, приро-

дний відбір здійснюється, виходячи із ефективності роботи підприємства, а боротьба за існу-

вання відповідає законам функціонування ринку, зокрема закону рівності попиту та пропо-

зиції.  

Моделюванню еволюції штучних систем [2, 3] передує ініціалізація життєвого просто-

ру та введення таких умовних позначень.Нехай є деяка прямокутна область  , що є життє-

вим простором і в ній існує чотири типи елементів: 

 виробничі підприємства  
1

,...,, 21 npvpvpvPV   − множина елементів, які за аналогією з інди-

відами ШЖ еволюціонують, їх властивості: джерелом енергії ME  є елементи з множи-

ни M (матеріальні ресурси); джерелом енергії RE   є елементи з множини R (кадрові 

ресурси); джерелом енергії SE   є елементи з множини S (споживачі); вони самі є дже-

релом енергії RE   для елементів з множини R ; мають здатність до розмноження 

(утворення філій, розширення виробництва); 

 робоча сила  
21 2, ,..., nR r r r − множина елементів, їх властивості: є джерелом енергії R

PVE   

для елементів з множини PV , одержують енергію R

PVE   від елементів множини PV та 

опосередковано R

SE  від елементів множини S ; 

 ресурс матеріалів  
31 2, ,..., nM m m m − множина елементів, їх властивості: є джерелом енергії 

M

PVE   для елементів з множини PV ; 

 споживачі  
41 2, ,..., nS s s s − множина елементів, їх властивості: є джерелом енергії S

PVE   для 

елементів з множини PV . 

Кожний елемент має відповідні атрибути, значення яких змінються з часом. 

У доповіді наведена розроблена модель, яка в першому наближенні дозволяє прогнозу-

вати діяльність сукупності однотипних підприємств, що є конкурентами та визначати пара-

метри їх оптимальної поведінки на ринку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ У ДІАГНОСТИЦІ 

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕПІЛЕПСІЇ 

П.П. Мулеса, М.М.Орос 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

У нашому житті дуже часто доводиться зустрічатися з проблемами, при вирішенні яких 

потрібно робити вибір по багатьом критеріям у нечітких умовах. Якраз у таких випадках ду-

же зручно застосовувати апарат нечіткої логіки. Однією з основних прикладних галузей, де 

застосовується такий підхід, є медична діагностика. У даній тезі розглянуто застосування не-

чіткої логіки саме у діагностуванні фармакорезистентності епілепсії. 

Існують два основні методи лікування епілепсії: хірургічне втручання (яке є найбільш 

ефективним на ранніх стадіях захворювання) та лікування за допомогою антиепілептичних 

препаратів (АЕП). Зрозуміло, що хворі більш схильні до другого, більш безпечного методу 

лікування (без хірургічного втручання), але воно є ефективним тільки для курабельних  (не 

фармакорезистентних хворих).  Тому задача своєчасного визначення оптимального методу 

лікування для хворого є дуже актуальною. 

Для визначення основних критеріїв було обстежено 204 хворих на епілепсію. Усі дос-

ліджувані хворі були розділені на дві групи: перша група із ефективністю  медикаментозного 

лікування (курабельна група) і друга група – це  пацієнти із фармакорезистентністю (фарма-

корезистентна група). Фармакорезистентність ми встановлювали відповідно вимогам ILAE, 

що стверджують: «Фармакорезистентність – це неможливість досягнути контролю над напа-

дами при терапії двома препаратами (відповідно до типу нападу та в адекватній дозі) у ви-

гляді монотерапії та/або комбінованої терапії». Перша група включала 135 пацієнтів, а друга 

група складалася із 69 хворих на епілепсію. 
За результатами аналізу  анамнезу хворих, даних клінічного та параклінічного дослі-

дження, результатами генетичного аналізу деяких генів рецепторів АЕП та, опираючись на 

роботи Карлова В.А. та N. Hitris, було виділено 17 показників , які, на нашу думку, могли б 

слугувати критеріями для віднесення конкретного хворого до фармакорезистентної групи і 

10 критеріїв  при яких медикаментозне лікування є ефективними (хворий курабельний). 

На основі даних, отриманих під час обстеження 204 хворих на епілепсію, було виріше-

но створити математичну модель, яка б допомогла при обстеженні хворого швидше і ефек-

тивніше визначати групу, до якої відноситься хворий (фармакорезистентний чи курабельний) 

і, таким чином, допомагала б завчасно вибирати правильний метод лікування. Але вихідні 

умови даної задачі не чітко визначені, тому застосування класичних математичних методів у 

цій ситуації сильно спотворює модель [1]. Дана задача відноситься до класу задач теорії 

прийняття рішень при нечіткій інформації, для розв’язання яких використовується теорія не-

чітких множин.  

В результаті дослідження даної задачі було вирішено використати метод багатокрите-

ріального вибору альтернатив на основі нечіткого відношення переваги. Cпрощений варіант 

описання задачі визначення групи хворого (фармакорезистентний / курабельний) можна 

описати наступним чином: є дві альтернативи: x1 – хворий фармакорезистентний, x2 – хворий 

курабельний. Також виділено 27 основних критеріїв, що враховуються під час «оцінки» хво-

рого R1 – R27. Використовуючи оцінки експерта (лікаря) цих критеріїв та вхідні дані (наяв-

ність у хворого того чи іншого симптому) встановлюється група, до якої з відповідною фун-

кцією належності μ(x) відноситься хворий. На основі отриманих даних було створено про-

граму, яка дає змогу лікарю швидше визначити рекомендований ефективний спосіб лікуван-

ня епілептичних нападів і виступає в ролі програмного забезпечення для підтримки прийнят-

тя рішень. 
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КЛІТКОВІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

Б.Б. Нестеренко, М.А. Новотарський 

Інститут математики НАН України 

 

Перистальтичні процеси лежать в основі переважної більшості механізмів забезпечення 

руху рідин в живій природі. Все ширшого застосування набувають ці процеси і в техніці при 

перекачуванні агресивних рідин та стерильних рідин зі складною структурою. Тому актуаль-

ною є проблема розробки нових підходів до моделювання фізичних явищ, які супроводжу-

ють згадані процеси. 

Сучасні математичні моделі перистальтичних процесів представлені системою рівнянь, 

до якої входить рівняння Нав’є-Стокса та рівняння неперервності потоку. Викликає значний 

інтерес розв’язування даної системи у нестаціонарній постановці, що дозволяє дослідити ко-

ливання тиску рідин на різних фазах перистальтичного процесу. В той же час, такий підхід 

потребує нових методів та засобів для його реалізації. 

Одним з напрямків підвищення ефективності моделювання складних фізичних проце-

сів, що описуються рівняннями математичної фізики. є розвиток асинхронних паралельних 

чисельних методів [1]. Особливістю таких методів є той факт, що вони можуть бути ефекти-

вно реалізовані тільки в певному обчислювальному середовищі. В якості такого обчислюва-

льного середовища доцільно використовувати штучні нейронні мережі, як структури з асин-

хронною взаємодію, здатні до паралельної обробки інформації [2]. Запропонована модель 

кліткової нейронної мережі на основі циркулянтних графів, які утворюють множину триви-

мірних циркулянтних графів ступеня 6 і характеризуються такими параметрами: вершини 

пронумеровані за допомогою послідовності чисел 1,,0 N ; з кожної вершини 10  Ni  

виходять шість ребер, які пов’язують цю вершину з сусідніми вершина-

ми:
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На рис. 1 показано приклад структури кліткової 

нейронної мережі на основі циркулянтного графа 

 64,8,3;512G . 

Використання даної моделі кліткової нейронної ме-

режі дозволяє забезпечити обчислювальну складність ме-

тоду на рівні  3 NO , де N  – кількість вузлів кліткової 

нейронної мережі. 
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Рис. 1 – Структура кліткової мережі 



Прикладні аспекти інтелектуальних обчислень  СІ – 2011 

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 215 

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ: ПІДХОДИ ТА ЗАСОБИ 

А.О. Никоненко 

Київський національний університет ім. Т.Шевченка 

 

Як показали останні дослідження сучасних методів інтелектуального аналізу текстової 

інформації на природній мові статистичні методи аналізу тексту, на яких дотепер було скон-

центровано основні зусилля розробників прикладних систем, досягли своєї природної межі. 

Подальше ускладнення математики без залучення серйозної лінгвістики не дозволить поміт-

но підвищити якість подібних систем. На зміну застарілим статистичним методам приходять 

нові, в основу яких покладено знання про структуру мови. Серед них найбільш поширені 

морфологічні, статистичні, синтаксичні та семантичні методи.  

Кожен з цих методів дозволяє повністю вирішити деякі класи лінгвістичних задач. Так, 

наприклад, морфологічні методи дозволяють вирішувати задачі нечіткого/повнотекстового/з 

помилками пошуку в мережі інтернет та на текстових корпусах, також важливе місце дані 

методи займають в задачах лексико-граматичного аналізу, наприклад, при автоматичному 

формуванні словників. Синтаксичні методи, навіть, не зважаючи на відсутність повних син-

таксичних аналізаторів для флективних мов, можуть бути застосовані до вирішення задач 

визначення тематики текстів, автоматичної рубрикації, реферування та визначення емоцій-

ного забарвлення текстів. В деяких випадках, спільне застосування одного з перерахованих 

вище методів разом з певною модифікацією статистичних методів може покращити отримані 

результати (такі підходи, як правило, носять назву асоціативно-синтаксичні або асоціативно-

статистичні). 

Зрозуміло, що наведені методи не можуть, в загальному випадку, претендувати на 

звання інтелектуальних, адже жоден з них не забезпечує хоча б мінімального розуміння кон-

тексту системою – весь лінгвістичний аналіз проходить на базі стандартної, наперед заданої 

множини правил. Забезпечити машинне розуміння змісту та розв’язати найбільш складні 

комп’ютерно-лінгвістичні задачі покликані семантичні (іноді використовують назву асоціа-

тивно-семантичні) методи. Головною ознакою таких методів є знання про структуру мови, 

взаємозв’язки між поняттями та розуміння контексту текстового повідомлення. Для успішної 

роботи такі методи потребують велику кількість додаткової інформації: як про текст, що під-

лягає аналізу, так і про мову, якою створено текст, вцілому. Джерелом даних про текст ви-

ступають методи попереднього класу: морфологічні, синтаксичні, статистичні; джерелом да-

них про структуру мови виступають спеціальні словники. Нажаль, застосування простих те-

заурусів, в даному випадку, не є прийнятним, адже вони не відображають усієї множини 

специфічних значень терміну, що може використовуватися в різних спільнотах. Також, за-

звичай, тезауруси містять недостатньо велику кількість зв’язків (та їх типів) між поняттями. 

Найбільш оптимальною базою знань про мову, в даному випадку, виступає онтологія. 

Онтологічний підхід до проектування інтелектуальних систем наразі є найбільш перс-

пективним і створення нових онтологічних баз знань йде високими темпами, однак, на даний 

момент ні для української, ні для російської мови не існує достатньо повної загальнодоступ-

ної онтології. Таку ситуацію не можна вважати прийнятною, адже це значно сповільнює роз-

виток семантичних методів для даних мов та комп’ютерної лінгвістики вцілому. 

На базі факультету кібернетики КНУ ім. Шевченка нами було здійснено спробу ство-

рення онтологічної бази знань української мови для лінгвістичних задач. Створена глобальна 

лексико-семантична онтологічна база знань UWN в якості понять містить синсети (множини 

семантично зв’язаних понять), а в якості додаткової інформації зв’язки між поняттями (14 

різних типів), приклади використання понять, списки семантично та лексично близьких слів. 

Для української мови дана база знань містить понад 50000 синсетів (близько 100000 слів), 

145000 семантичних та 45000 лексичних зв’язків. Разом з базою знань було створено спеціа-

льний інструментарій, за допомогою якого користувач може здійснювати поповнення та ре-

дагування концептів. Унікальність даного проекту полягає в тому, що робота з онтологічною 

базою знань доступна у режимі он-лайн. Отже, вся внесена різними користувачами інформа-
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ція стає спільним надбанням, більше не потрібно завантажувати з мережі нові версії – корис-

тувач завжди має доступ до найсвіжішої інформації.  

Робота з базою знань здійснюється через спеціально розроблені клієнтські додатки, до-

ступні для завантаження на сайті проекту www.lingvoworks.org.ua . Для роботи з додатком 

користувачу потрібно отримати логін та пароль написавши листа за адресою 

uwn.project@gmail.com. Після отримання доступу до системи користувач має можливість 

проводити перегляд структури онтології та її даних, редагувати вміст та зв’язки, а також пе-

ревіряти якість роботи інших користувачів (за наявності необхідного рівня доступу) . 

На базі онтології UWN також розгорнуто програмну логіку, що здатна вирішувати пев-

ні види лінгвістичних завдань, спираючись на інформацію отриману з онтології. Типова ар-

хітектура додатків на основі UWN виглядає як дворівнева клієнт-серверна система, де всі 

функції лінгвістично-семантичного аналізу проводяться на серверній машині, а клієнтська 

машина відповідає лише за GUI, та передачу необхідних даних на сервер. Використання та-

кої архітектури дозволяє значно підвищити швидкість створення нових комп’ютерно-

лінгвістичних систем за рахунок повторного використання вже готових серверних додатків.  

З нашої точки зору, об’єднання в одному місці потужних онтологічних баз знань та се-

мантичних алгоритмів, створення методів надання доступу до цих модулів у режимі он-лайн, 

та забезпечення широкого загалу користувачів засобами для редагування даних в онтології 

дозволяє зробити наступний крок до підвищення якості роботи систем комп’ютерно-

лінгвістичної обробки текстів, створити передумови для виникнення технології швидкої роз-

робки лінгвістичних додатків та вирішити питання слабкості наявних загальнолексичних он-

тологічних баз української мови. 
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ВИЯВЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛІТАКІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРЯМОГО ПОШИРЕННЯ 

М. В. Олексів, В. Я. Пуйда 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Перед проектуванням підсистеми виявлення та ідентифікації літаків на зображеннях з 

використанням штучних нейронних мереж прямого поширення (ШНМПП) необхідно виді-

лити силуети літаків на зображеннях сцен та вибрати розмір вхідних для ШНМПП зобра-

жень літаків. Задача виділення силуетів літаків на зображеннях сцен вирішується розробле-

ними методами первинного опрацювання зображень та сегментації [1-5]. Задача вибору роз-

мірів вхідних для ШНМПП зображень літаків полягає у мінімізації спотворень зображень 

літаків при масштабуванні до розміру входу ШНМПП. Для рішення задачі запропоновано 

критерій вибору ширини та висоти двовимірних зображень літаків, які подаються на вхід 

ШНМПП: 
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де i= N,1 , N - загальна кількість моделей літаків, що виявляються або ідентифікуються; W – 

ширина зображення літака в пікселах; Н – висота зображення літака в пікселах; Wpі, Lpі, Hpі 

– відповідно лінійні розміри ширини, довжини, висоти і-ої моделі літака виражені в метрах 

[2].  

Для рішення задачі виявлення літаків мінімально допустимий розмір висоти зображень 

визначений експериментально і рівний 8 пікселів. Згідно (1) розмір ширини зображень рів-

ний 40 пікселів [2]: 

  408*5.0)5,3.5max( W (пікселів). 

Таким чином, мінімальний розмір вхідного шару ШНМПП для задачі виявлення літаків 

на візуальних зображеннях рівний 40*8 = 320 пікселів. Приклади виділених бінарних зобра-

жень літаків розробленими методами первинного опрацювання зображень та сегментації і 

масштабованих до розміру 40*8 пікселів зображено на рис.1.  

    
а) б) в) г) 

Рис. 1 – Приклади зображень літака АН-225 в різних ракурсах: а) фас; б) знизу під кутом, лі-

так повністю в кадрі; в) знизу під кутом, літак частково в кадрі; г) ззаду під кутом 

Для виявлення літаків розроблено повнозв’язну ШНМПП з топологією 320-20-2. На-

вчання відбувалося на навчальній вибірці з 11743 бінарних зображень літаків АНТК ім. О. К. 

Антонова (див. рис.1) з використанням алгоритму градуйованого спряженого градієнту, який 

показав найкращі результати серед усіх досліджених [2]. Результатом виявлення є ймовір-

ність того, чи представлене зображення є бінарним силуетом літака. Точність виявлення за-

лежить від умов, при яких отримане зображення сцени та вибору методів виділення бінарно-

го зображення літака на зображені сцени. Найкраще значення точності виявлення на навча-

льній вибірці рівне 100%, на контрольній вибірці рівне 99,6%. Воно отримане для вхідного 

зображення приземлення літака в умовах підвищеної хмарності та використанні розроблених 

методів первинного опрацювання зображень і сегментації.   

Після успішного виявлення літака здійснюють його ідентифікацію. Ідентифікація літа-

ків здійснюється по напівтоновому зображенню після операції первинного опрацювання зо-

браження або по вхідному зображенню (якщо первинне опрацювання не здійснювалося). Ви-

ділення літака на напівтоновому зображенні здійснюється з використанням отриманого біна-

рного зображення при сегментації як маски. Вибір ширини та висоти двовимірних зображень 

літаків також відбувається згідно критерію (1). Експериментальним шляхом було встановле-

но, що для коректного вирішення даної задачі пропорції вхідного для ШНМПП зображення 

мають бути мінімум в 3 рази більші, ніж обрані для вирішення задачі виявлення літаків.  
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а)       б) 

Рис. 2 – Приклади зображень літаків АНТК ім. О. К. Антонова, які поступають на вхід 

ШНМПП при операції ідентифікації 

Таким чином, мінімальний розмір вхідного шару ШНМПП для задачі ідентифікації лі-

таків на візуальних зображеннях рівний 120*24 = 2880 пікселів. 

Для рішення задачі ідентифікації 17-ти моделей літаків АНТК ім.О.К.Антонова розроб-

лено повнозв’язну ШНМПП з топологією 2880-500-500-100-17. Результатом ідентифікації є 

ймовірність того, що представлене зображення літака (див. рис.2) є однією з 17-ти моделей 

літаків АНТК ім.О.К.Антонова. Навчання відбувалося з використанням алгоритму градуйо-

ваного спряженого градієнту, який показав найкращі результати серед усіх досліджених [6]. 

Точність ідентифікації, як і точність виявлення, залежить від умов при яких отримане зобра-

ження сцени та вибору методів виділення бінарного зображення літака на зображені сцени. 

Найкраще отримане значення точності ідентифікації на навчальній вибірці рівне 100%, а на 

контрольній вибірці - 82,6%. Воно отримане для вхідного зображення приземлення літака в 

умовах підвищеної хмарності та використанні розроблених методів первинного опрацювання 

зображень і сегментації. 

Висновок. Розроблений критерій вибору ширини та висоти двовимірних зображень лі-

таків дозволяє визначити розмір входу ШНМПП та пропорції зображень літаків з мінімаль-

ним спотворенням та максимальною інформативністю. Для рішення задачі виявлення літаків 

розроблено повнозв’язну ШНМПП з топологією 320-20-2. Найкраще отримане значення то-

чності виявлення на контрольній вибірці рівне 99,6%. Для рішення задачі ідентифікації 17-ти 

моделей літаків АНТК ім.О.К.Антонова розроблено повнозв’язну ШНМПП з топологією 

2880-500-500-100-17. Найкраще отримане значення точності ідентифікації на контрольній 

вибірці рівне 82,6%. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ АЭС НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАРИАНТОВ 

А.А. Орехова, В.С. Харченко 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Актуальность. Цель исследований Модернизация атомных электростанций (АЭС) 

требует разработки и внедрения новых информационно-управляющих систем (ИУС). Их бе-

зопасность зависит от качества человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ). Для предотвраще-

ния ошибок операторов ЧМИ необходимо проектировать с учетом требований к безопаснос-

ти ИУС. Современные подходы к проектированию ЧМИ ориентированы на пользователя, его 

цели и задачи. В процессе проектирования ЧМИ этап оценки качества занимает центральное 

место и обязан выполняться после каждого этапа проектирования. Известные методы оценки 

ЧМИ слабо формализованы и ориентированы, главным образом, на оценку эффективности, 

производительности и субъективной удовлетворенности пользователя. В то же время для 

критических приложений, таких как ИУС АЭС,  важным направлением исследований являе-

тся совершенствование и разработка моделей, методов, методик, а также инструментальных   

средств оценки безопасности ЧМИ.  

Обзор работ в области оценки ЧМИ, проведенный по результатам последних конфере-

нций ICONE (Китай), NPIC-HMIT (США) дан в [1]. Цель данной работы – адаптация извест-

ной модели оценки, базирующейся на Safety Case-подходе и его реализации на основе прин-

ципов, изложенных в [2], а также постановка задачи оценивания безопасности ЧМИ путем 

нечеткого многокритериального анализа вариантов. 

Концептуальная модель. На рис. 1 приведена концептуальная модель системы оценки 

безопасности ЧМИ ИУС АЭС.  

 
Рис. 1 – Концептуальная модель системы оценки безопасности ЧМИ ИУС АЭС 

Решение проблем оценки безопасности ЧМИ ИУС АЭС носит комплексный  характер и 

непосредственно связано с моделированием и анализом процесса  проектирования,  требова-

ний технического задания, учета контекста использования и дизайна. Модель безопасности  
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ЧМИ строится путем анализа (профилирования) нормативной базы. Выбор методов оценки 

напрямую зависит от профиля безопасности и этапа жизненного цикла ЧМИ. Результаты 

оценки  непосредственно влияют на повышение безопасности ЧМИ ИУС АЭС.  

 Анализ последних публикаций позволяет сделать вывод, что современные методы 

проектирования безопасных ЧМИ ИУС основаны на учете человеческого фактора, анализе 

надежности и ментальных возможностей оператора [3]. Согласно [4] критериями безопасно-

сти интерфейсов пользователя при определении удобства использования программного обе-

спечения являются: постоянность (consistency), правильность (accuracy), полнота (complete-

ness), отказоустойчивость (fault tolerance), безопасность ресурсов (resourse safety),защита (se-

curity), страхование (insurance).  

Данный перечень критериев может быть расширен за счет характеристик качества и бе-

зопасности ЧМИ ИУС АЭС [5] таких как: сложность заданий, нагрузка на оператора, прио-

ритет действий оператора, последствия ошибочных действий, чувствительность к ошибкам, 

простота и однозначность информации, легкость восприятия информации,  объем необходи-

мой информации, качество инструкций оператора. 

Задача оценивания безопасности ЧМИ. Анализ критериев безопасности показал, что 

они имеют, как  правило, качественный и интервальный характер. Значения большинства из 

них могут быть описаны лингвистическими переменными [6]. Поэтому  задача оценки безо-

пасности  и выбора лучшего с точки зрения критерия безопасности варианта ЧМИ ИУС АЭС 

может быть сформулирована, как задача нечеткого многокритериального анализа вариантов 

[7]. 

Пусть варианты ЧМИ заданы множеством  kPPPP ,...,, 21 , а критерии безопасности – 

множеством  nGGGG ,...,, 21 , тогда задача многокритериального анализа состоит в упоря-

дочивании элементов множества P  по критериям из множества G . Вариант ЧМИ 

PPj  оценивают по критерию GGi   числом )( jG P
i

  в диапазоне  1,0 . Чем больше число 

)( jG P
i

 , тем лучше вариант 
jP по критерию iG , ni ,1 , kj ,1 . 

В докладе приводятся элементы методики и пример оценивания безопасности ЧМИ на 

основе данного подхода. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЇХ 

ФРАКТАЛЬНОГО РОСТУ 

В. Пасічник, Н. Іванущак 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

Предметом огляду та дослідження є теорія складних мереж. Форма мережі притаманна 

багатьом системам, зокрема, це Інтернет, WWW, нейронні, телекомунікаційні, транспортні, 

соціальні мережі, мережі цитування, тощо. 

Складні мережі являються об’єктом як теоретичних, так і емпіричних досліджень [1], в 

яких топологія розглядуваних мереж відіграє провідну роль. Як природні мережі, так і мере-

жі, що виникають внаслідок людської життєдіяльності, зазвичай, не являються статичними, а 

динамічно розвиваються, тому для розуміння їхньої структури необхідно дослідити принци-

пи їх еволюції.  

Розглянуті моделі генерації, сформульовані правила структуризації та фактори впливу 

на динаміку росту складних мереж. На їх основі запропонована імітаційна теоретико-

ймовірнісна модель росту локальних комп’ютерних мереж. 

В роботах [2,3] означені основні характеристики, які використовуються при досліджен-

ні та моделюванні мереж. «Лінійний розмір» мережі характеризується поняттями середнього 

l  і максимального maxl найкоротших шляхів. Шляхом між вузлами lij назвемо найкоротшу 

відстань між ними. Для зв’язаної мережі з N вузлів середній найкоротший шлях позначається 

як: 



ji

ijl
NN

l
)1(

2
, ijl  – довжина найкоротшого шляху між вузлами і та j, maxl  – найбіль-

ше значення з усіх 
ijl , заданих для цієї мережі.  

Головною характеристикою мережі, яка задає розподіл ребер вершини, тобто, ступінь 

вершини, є розподіл ступенів вузлів P(k), що визначає імовірність того, що вузол і має сту-

пінь ki=k, іншими словами: випадково вибрана вершина буде мати рівно k ребер. Мережі, які 

характеризуються різними P(k), демонструють дуже різноманітну поведінку. До найчастіше 

спостережуваних прикладів розподілу ступенів вузлів відносяться:  

а) розподіл Пуассона  !)( kkekP
kk

 ,            (1) 

б) експоненційний розподіл 
kk

ekP


~)( ,             (2) 

в) степеневий розподіл kkP 1~)( , 0k , 0 .           (3) 

В залежності від виду розподілу ступенів вершин (1)-(3) мережі поділяються на три рі-

зних типи – класичні випадкові графи, які є варіантом моделі Ердоша-Рені, моделі тісного 

світу [4] та мережі без масштабування, які мають місце для більшості реальних складних ме-

реж.  

В роботі [2] нами були проаналізовані характеристики, динамічні та кореляційні влас-

тивості основних типів природних та штучних мереж, таких як соціальні, інформаційні та 

технологічні, та продемонстровано, що вони являються безмасштабними і підпорядковують-

ся одному і тому ж степеневому закону зростання. Зокрема, до таких мереж відносяться ме-

режі співавторства в різних галузях науки, електронних повідомлень, WWW, мережі циту-

вання, мережі громадського транспорту, Інтернет та ін. 

Нами досліджена топологія та розраховані типові характеристики комп’ютерної мережі 

BW-Star & Fox Net, що знаходиться в місті Чернівці. Для кожного типу вершин, якими є сер-

вери, світчі та користувачі, підраховувалися їхні кількості та ступені, а потім знаходились 

кількості  kN  вершин із заданими ступенями k  та ймовірність реалізації даного ступеня 

)(kP . Результати досліджень продемонстровані на рис.1,  із якого видно що розподіл ступе-

нів немонотонний і спадає значно повільніше, ніж розподіл Пуассона (1), проте швидше за 
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степеневий розподіл 5,1)(  kkP . Це вказує на те, що досліджувана нами мережа займає про-

міжне місце між класичним випадковим і 

безмасштабним графами. 

  Аналіз розвитку комп’ютерної мере-

жі ґрунтується на встановленні факторів 

впливу на генерацію вузлів та умов утворен-

ня і приєднання у мережу нових серверів зі 

своєю структурою. 

Серед факторів впливу на ріст мережі 

в першу чергу необхідно вирізнити розмір 

або протяжність локальної мережі, що 

визначається відстанню між найбільш від-

даленими станціями, при якій за нормальної 

роботи вузлів чітко розпізнаються колізії та 

кількістю об’єднаних в мережу 

комп’ютерів. 

При розростанні мережі зростає число 

колізій і різко падає її корисна пропускна 

здатність та швидкодія передачі сигналу, тому може знадобитися використання дуже дорого-

го або рідкісного обладнання. 

Спостерігається динаміка мережі, своєрідна кластеризація, сервери виступають 

центрами утворених кластерів, відбувається просторове розміщення компонент мережі в чіт-

ку ієрархічну структуру. 

Враховуючи фактори впливу на ріст та кластеризацію комп’ютерної мережі нами роз-

роблена імітаційна модель, яка дозволяє відтворити фрактальну структуру мережі для різних 

початкових умов росту, динамічно візуалізувати процес та відслідковувати його в довільний 

момент часу. Нами розглянута концепція моделювання процесів утворення та росту фракта-

льних кластерів комп’ютерної мережі за алгоритмом обмеженої дифузією агрегації та росту 

дендритних дерев нейронів. 

Мережа розглядається як упорядкована множина сегментів, кожен з яких закінчується 

точкою розгалуження чи кінцем мережі. Вона характеризується низкою числових характери-

стик: довжинами сегментів, кутами між сегментами та різними ступенями приєднання вузлів 

мережі )(kP . Початковою точкою мережі вважається сервер, якому приписується z зв’язків, 

які визначають напрямки 
)(

0
z

l зростання мережі. До складу мережі входять два типи часток – 

світчі та споживачі. Кожному із n світчів випадковим чином приписується різна кількість k  

зв’язків, яка визначається кількістю портів світча та змінюється дискретно. 

На основі розроблених алгоритмів реалізована програма, результатом роботи якої явля-

ється зображення динаміки росту локальної комп’ютерної мережі, виявлені та проаналізовані 

особливості роботи запропонованого алгоритму. Програма допускає коректування форми, 

розміру, орієнтування у просторі мережі та дозволяє прогнозувати ріст кількості споживачів  

мережі, які утворюють простір моделювання. 
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Рис.1 – Розподіл ступенів вершин мережі 

(гістограма) в порівнянні з розподілом Пуа-

ссона (1) (суцільна лінія) і степеневим зако-

ном 5,1)(  kkP  (штрихована лінія). 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ СПОЖИВАЦЬКОГО 

ДОСВІДУ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТАХ 

А.М. Пелещишин, О.Ю. Тимовчак-Максимець  

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Виявлення споживацького досвіду, тобто, сукупность міркувань про якийсь предмет 

або явище, які формуються у споживача на основі знань, отриманих від взаємодії з навколи-

шнім світом, стає одним з пріоритетних завдань у сучасному споживацькому суспільстві. За-

силля маркетингової інформації та інформаційний шум спричиняють споживацьку дезорієн-

тацію – неспроможність охопити та швидко й ефективно проаналізувати інформацію про 

продукти чи послуги, виявити їх переваги та недоліки. Така дезорієнтація нейтралізується 

шляхом звертання до відповідного досвіду інших споживачів, які прямо чи опосередковано 

отримали такий споживацький досвід.  

Джерелами споживацького досвіду найчастіше є рідні або близькі, друзі або люди, які 

користуються довірою у зацікавленої особи. Коло таких людей, зазвичай, є вузьким і, відпо-

відно, спектр компетентності є обмежений. Звертання до досвіду соціальних мас найзручні-

ше здійснювати через віртуальні середовища спілкування, які є відкриті для всіх користува-

чів, що дозволяє отримати широке і різностороннє обговорення. Базою для дослідження виб-

рані Веб-форуми, оскільки їх віртуальні спільноти є постійно діючими та достатньо стійки-

ми, учасники мають спільні зацікавлення і цінності, усталені норми спілкування, поведінки, 

а також міжособистісні взаємозв’язки. Окрім цього, дослідження комунікації відбувається 

ретроспективно, що дозволяє простежити розгортання та динаміку обговорення як цілісну 

структуру.  

Схема видобування споживацького досвіду з віртуальних спільнот на основі Веб-

форумів зображена на Рис.1. Гілки дискусій з Веб-форумів каталогізують відповідно до пре-

дметної області, тематики, фаховості, тощо. Тексти дискусій консолідуються у базі даних 

відповідно до предметної області, до якої вони належать. На наступному етапі з множини 

дискусій у певній предметній області виділяють ряд дискусій, які тематично дотичні до те-

матики шуканого досвіду.  

Словник N-грам це словник словосполучень (N відповідає кількості складових у слово-

сполученні), які позначають досвід. Прикладами таких словникових одиниць є граматичні 

парадигми біграмів: “вважати якісним”, “бути поганим”; триграмів: “як на мене”, “на мою 

думку”, тощо. Словник формується шляхом пошуку і відбору таких N-грамів із гіпертексто-

вих масивів у Веб. У структурі словника містяться додаткові дані про предметні області, в 

яких використовується N-грам, а також дані про характер судження, які він виражає у кожній 

предметній області. Деякі N-грами, такі як, наприклад, уніграм “дешевий”, можуть описува-

ти позитивний або негативний досвід залежно від контексту та предметної області, тому ви-

бірка N-грамів зі словника здійснюється відповідно до предметної області. 

Для здійснення пошуку у гіпертекстовому масиві дописів, N-грами трансформують у 

шаблони висловлення споживацького досвіду. Створюються регулярні вирази мови програ-

мування Perl (від англ. regular expressions) – зразки (англ. pattern), тобто, послідовність сим-

волів та мета символів, які задають правила пошуку за створеними шаблонами у тексті. Про-

грамне забезпечення здійснює пошук підстрічок, які відповідають заданим шаблонам, у тек-

стовому масиві дискусій, які заздалегідь відібрані згідно предметної області та тематики. 

До бази даних користувацького досвіду потрапляють фрагменти дискусій, які відпові-

дають заданим шаблонам. Фрагменти дискусій складаються з ініціативного допису (запиту 

на отримання споживацького досвіду) та один або більше реактивних дописів (дописів-

відповідей на користувацький запит), в яких власне і міститься споживацький досвід. 
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Рис. 1 – Схема видобування користувацького досвіду з Веб-форумів 

Цікавим і перспективним з точки зору інтелектуалізації програмних засобів опрацю-

вання гіпертексту є підхід, у якому в якості зразків (англ. patterns) використовуються тради-

ційні текстові шаблони – розмічені спеціальною мовою зразки тексту, які опрацьовуються 

процесором шаблонів – відбувається заміна команд шаблону на відповідну текстову інфор-

мацію. Прикладом такої технології є популярний модуль мови Perl Template Toolkit.  

Проте, можливим є використання таких шаблонів для автоматизованого розбору тексту 

та відокремлення змістовних фрагментів від структурної розмітки в гіпертексті. Прикладом 

такої технології є експериментальний модуль Template-Extract, що підтримує виявлення 

структури тексту на основі шаблонів Template Toolkit. Щоправда, такий підхід вимагає вкрай 

акуратного та зваженого формування зразків, з огляду на погано передбачувані затрати об-

числювальних ресурсів при застосуванні таких зразків. 

Проте в перспективі, такий підхід може стати основою для програмних компонент ба-

зового опрацювання гіпертекстових масивів у задачах виявлення споживацького досвіду. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ З 

ЯДРОМ ARM7 

І.І. Пищак 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Вейвлет-перетворення є ефективним математичним інструментом в багатьох дослі-

дженнях. Основна причина його використання – можливість отримання в результатах аналізу 

деякого сигналу не лише переліку його характерних частот, але і відомостей про локальні 

координати, при яких ці частоти проявляють себе. Такі особливості дозволяють використо-

вувати вейвлет-перетворення для обробки звуку, зображень та відео. 

Використання алгоритмів вейвлет-перетворення в системах цифрової обробки сигналів 

вимагає великої кількості арифметичних операцій таких, як додавання, множення та мно-

ження з накопиченням.  

Для дослідження вибрано ітераційний алгоритм Малла (1).  
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В алгоритмі  для розкладу сигналу використовуєтьтся каскад дзеркально спряжених фі-

льтрів h та g (рис.1). Вхідний сигнал пропускається через кожен з них та розкладається на 

частотні компоненти. Робота кожного з фільтрів побудована на базі операції згортки. Тому 

серед основних операцій, що застосовуються, є множення з накопиченням.  Тому при виборі 

мікропроцесора слід звертати увагу на функціональність ядра та можливість швидкого вико-

нання операцій множення.    

 
Для реалізації алгоритму вибрано продуктивне 32-розрядне ядро ARM7, що має спеціа-

лізовані команди, які дозволяють виконувати операції множення (MUL) та множення з на-

громадженням (MLAL). Такі команди дозволяють значно прискорити роботу програми. 

 Система складається з мікроконтролера ADuC7128, що містить 32-розрядне ядро 

ARM7 і призначена для обробки одновимірних сигналів низького діапазону частот рис. 2. 

Введення даних відбувається через вбудоване АЦП. Заповнення буфера проходить в непере-

рвному режимі. В проміжках між надходженням відліків відбувається вейвлет-перетворення 

32 точок взятих з буфера. Важливим є те, щоб в такій схемі час вейвлет-перетворення не пе-

ревищував інтервал між надходженнями відліків і, таким чином, не було втрати  інформації. 

Результати обробки передаються на USB порт та відображаються на моніторі ПК. 

 

 

 

 
Рис. 1 – Схема розкладу вхідного сигналу 
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Важливо, щоб в такій схемі час вейвлет-

перетворення не перевищував інтервал між 

надходженнями відліків і, таким чином, не 

було втрати  інформації. Результати обробки 

передаються на USB порт та відображаються 

на моніторі ПК. 

Робота алгоритму зображена на рис. 2. 

Результат моделювання алгоритмів пока-

заний в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати моделювання 
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256 5.3 7.23 

512 9.87 14.56 

1024 20.4 27.45 

 
Рис. 3 – Структура системи 

 

 
Рис.2 – Граф-схема роботи  

алгоритму 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВИВОДУ ЗНАНЬ У МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТНИХ 

СИСТЕМАХ 

А.В. Плотніков, О.О. Супруненко 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Інформатизація медичної галузі нерозривно зв‘язана зі створенням систем формального 

опису та обробки медичних знань. Медична інформація має певні особливості, так опис хво-

роб проводиться у словесному вигляді, який складно обробляти. Для ефективного аналізу 

подібної інформації створюються медичні експертні системи, в яких можливо накопичення 

та обробка слабко структурованої інформації. 

В представленій роботі структура медичної експертної системи [1] складається з двох 

підсистем: підсистеми накопичення знань, з якою працює лікар-експерт, та підсистеми вико-

ристання знань, якою користується лікар-стажист. Базова медична інформація зберігається та 

обробляється в базі знань [2], при створенні якої основна увага приділялася механізмам ви-

воду знань. 

Основна задача, яку належить розв’язати при використанні експертної системи, є ви-

значення хвороби чи перелік хвороб, що відповідають певному набору симптомів та ступеню 

їх вираженості. Для реалізації цієї задачі був розроблений інтерфейс лікаря-експерта, який 

дозволяє формалізувати та впорядкувати інформацію по зв‘язкам між симптомами, ступеня-

ми вираженості й захворюваннями. Отримані дані зберігаються у базі даних, з якої відбува-

ється вибірка по запиту відповідної інформації. 

Відомо що існує близько 100 тисяч найменувань хвороб і близько 10 тисяч різноманіт-

них симптомів. Тобто, база даних експертної системи згодом буде вміщувати великий обсяг 

інформації. Одним з найважливіших завдань у даному проекті є реалізація ефективного ме-

ханізму виводу знань. Тому варіант побудови загального дерева рішень є неприйнятним. Для 

реалізації поставленого завдання була обрана локальна графова модель, яка пов‘язує перелік 

поточних симптомів та їх наборів із захворюваннями, при яких вони спостерігаються. Граф 

створюється динамічно і служить для формування аналітичних залежностей по факту та сту-

пеню зв‘язків. В якості графів використовується модифікація мереж Петрі, яка дозволяє опи-

сати в моделі безконфліктні варіанти зв‘язків [3] при визначеній кількості та числових зна-

ченнях вхідних параметрів (симптомів), а також відобразити відсутність певних симптомів 

при визначенні захворювань. Аналіз варіантів захворювань проводиться починаючи з поточ-

ного набору симптомів і продовжується при зменшенні групи. Механізм дроблення груп 

симптомів може задаватися системою по пріоритетних шаблонах чи через інтерфейс лікаря-

стажиста шляхом формування груп у відповідних ввідних групах комірок інтерфейсу. Даний 

підхід забезпечує формування моделі виводу знань, яка дозволяє відобразити опис певного 

захворювання по кількісним та якісним характеристикам, реалізувати спрямований перебір 

взаємопов‘язаних варіантів діагнозу, оцінити кількісні показники кількох обраних системою 

діагнозів, що відображає можливість виявлення в організмі кількох захворювань, зв‘язаних 

симптоматикою. 

Представлені рішення по реалізації механізмів виводу у базах знань дозволяють підви-

щити ефективність експертних систем медичного призначення, виявляти перелік взаємо-

пов‘язаних факторів та загроз, яким потрібно приділити увагу паралельно з лікуванням осно-

вного захворювання. 
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При построении прогнозов с применением какой-либо прогнозирующей системы естес-

твенно возникает вопрос: насколько хорошо эта система работает. Под прогнозирующей си-

стемой понимается реализация определенного алгоритма для получения прогноза исследуе-

мого процесса. Необходимо ввести некоторые количественные характеристики полученного 

прогноза. Существует ряд показателей, которые могут использоваться для оценки эффектив-

ности прогнозирующей системы. В зависимости от поставленных задач они могут быть са-

мыми разными. Одним из видов подобной характеристики является изучение доверительных 

интервалов, т.е. меры того, насколько далеко отклоняется спрогнозированное значение от 

значения реального. 

Отметим, что нельзя говорить в общем случае о точности работы прогнозирующей сис-

темы. Это имеет смысл только, если рассматривать прогнозирующую систему и конкретный 

вид данных, для которых строится прогноз, используя эту систему. Только в этом случае 

можно говорить о каких-либо качественных и количественных характеристиках прогноза. 

В работе рассматривались прогнозы временных рядов с помощью прогнозирующих си-

стем, основанных на использовании метода группового учета аргументов (МГУА) [1, 2] с ра-

зличными параметрами: полиномиальным и гармоническим базисом, различными разбиени-

ями выборки [3]. Приведен пример анализа полученных прогнозов с помощью построения 

доверительных интервалов.  

В качестве данных взят реальный финансовый ряд котировок валют рынка Форекс за 

период с 1 января по 30 июня 2010 года [4]. 

В результате построения доверительных интервалов для указанных прогнозирующих 

систем был проведен анализ полученных прогнозов и сделаны следующие выводы. 

1. Проведя расчеты для различных наборов параметров и используя критерий Колмогоро-

ва для всех рассмотренных точек, получили, что эмпирическая функция распределения 

не совпадает с нормальной. Следовательно, нельзя строить доверительный интервал, 

основываясь только лишь на правиле «трех сигм», т.к. оно не выполняется.   

2. Анализ результатов расчетов для различных разбиений выборки позволяет предполо-

жить, что точность прогноза не зависит от соотношения длин обучающей и провероч-

ной выборок. Однако, длина выборки должна быть не меньше количества точек про-

гноза.  

3. Для прогнозирования временных рядов выбор гармонических базисных функций в ал-

горитмах МГУА дает лучшие результаты, чем использование полиномиального базиса. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
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Во время работы по созданию автономного мобильного робота было предложено в ка-

честве системы управления использовать обучаемую систему управления со зрением[1]. По-

строена виртуальная модель робота, реализованы алгоритмы функционирования и обучения 

системы управления, а также интерфейсы для ручного управления роботом и обучения его 

системы управления (рис. 1). 

 
 а) б) 

Рис. 1 –  а) Виртуальная среда симуляции и модель робота; б) интерфейс управления робо-

том и средство обучения технического мозга 

Робот представляет собой трехколесную платфо-

рму с одной вебкамерой. На рис. 2 приведена принци-

пиальная схема системы управления робота. Вебкаме-

ра преобразует зрительный сигнал в последователь-

ность статических изображений, которые техническим 

глазом преобразуются в вектор возбуждений фоторе-

цепторов; этот вектор техническим мозгом преобразу-

ется в сигналы управления.  

Технический мозг возможно обучать. Это дости-

гается путем сопоставления векторов возбуждений 

фоторецепторов требуемым сигналам управления. Ма-

тематически процесс обучения представляет собой 

решение системы линейных алгебраических уравнений большой размерности. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОШУКОВИХ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОГО ПОШУКУ 
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Протягом створення та розвитку страхового фонду документації України були розроб-

лені та продовжують розроблятися програмні продукти та комплекси, призначені для вико-

нання суб'єктами страхового фонду (далі - СФД) своїх функцій. Серед них можна відокреми-

ти такі програмні продукти, як:  

 Державний реєстр СФД; 

 Державний реєстр ПНО; 

 інформаційна підсистема моніторингу стану ПНО. 

Усі вищезазначені комплекси прикладного програмного забезпечення мають справу з 

достатньо великим обсягом даних, які є результатом занесення користувачами. При такому 

засобі наповнення досить велика ймовірність викривлення введених даних та збереження 

отриманих помилок у базі даних програмного комплексу. Ця особливість є істотною завадою 

отримання адекватних запиту результатів операції пошуку необхідної інформації при роботі 

з нею. Помилки в даних умовно можна поділити на кілька різновидів: 

 друкарські помилки; 

 орфографічні помилки; 

 невірний переклад слів іншомовного походження; 

При цьому помилки можуть знаходитися як у даних, серед яких проводиться пошук, 

так і у самому пошуковому запиті. Таким чином, істотно знижується толерантність програм-

ного забезпечення до викривлених даних та помилкових пошукових запитів. 

Реалізовані на цей час у програмних продуктах СФД алгоритми та методи пошуку не 

мають необхідної функціональності для вирішення цієї проблеми. 

У зв’язку з цим було проаналізовано та оброблено інформацію стосовно існуючих ал-

горитмів нечіткого пошуку та їх математичних моделей. 

 відстань Хеммінга; 

 відстань Левенштейна; 

 алгоритм Шинглів (призначений для порівняння великих текстів); 

 SoundEx (погано працює для неангломовних рядків). 

Відстань Хеммінга та відстань Левенштейна. 

Відстань Хеммінга між двома рядками однакової довжини визначається як число пози-

цій, в яких символи не співпадають. Це еквівалентно мінімальній ціні перетворення першого 

рядка в другий у разі, коли дозволена тільки операція заміни з одиничною вагою. Якщо до-

пускається порівняння рядків різної довжини, то, як правило, потрібні також вставка і вида-

лення. Якщо додати їм ту ж вагу, що й заміні, мінімальна загальна вартість перетворення бу-

де дорівнювати одній з метрик, запропонованих Левенштейном. Інша метрика дорівнює мі-

німальній ціні перетворення у разі, коли дозволені тільки вставка і видалення. Це еквівален-

тно призначенням ваги «1» видаленню та вставленню, і «2» заміні, оскільки останню можна 

замінити парою вставка-видалення. Першу з цих метрик ми нижче називаємо відстанню Ле-

венштейна, а другу – відстанню редагування. 

Завдання, таким чином, полягає в тому, щоб при заданій функції відстані знайти всі пі-

дрядки тексту, віддалені від зразка не більше, ніж на k. Якщо d є відстанню Хеммінга, за-

вдання називається зіставленням рядків з k неспівпаданнями, якщо ж d - відстань Левенш-

тейна, завдання називається зіставленням рядків з k відмінностями (або, іноді, помилками). 

Метод Шинглів. 

Для кожного десятислів’я тексту розраховується контрольна сума (шингл). десятислів’я 

йдуть з перекриттям так, щоб жодне не пропало. Після цього зі всієї сукупності контрольних 

сум (кількість їх, дорівнює кількості слів у документі мінус 9) відбираються тільки ті, які ді-
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ляться на, скажімо, 25. Оскільки значення контрольних сум розподілені рівномірно, критерій 

вибірки ніяк не прив'язаний до особливостей тексту. Таким чином, повторення навіть одного 

десятислів’я – вагома ознака дублювання, якщо ж їх багато, скажімо, більше половини, то з 

упевненістю можна стверджувати, що документи є ідентичними за змістом. (один збіг у ви-

бірці відповідає приблизно 25 збігам десятислів’я у повному тексті) 

SoundEx. 

Soundex - алгоритм порівняння двох рядків за їх звучанням. Він встановлює однаковий 

індекс для рядків, які мають схоже звучання. 

Цей алгоритм має сильну залежність від мови, слова якої порівнюються.  

Послідовність дій: 

1) Перша літера зберігається. 

2) Голосні (aehiouwy) викидаємо. 

3) Кожну приголосну замінюємо на цифру від 1 до 6, причому схожим за звучанням бук-

вах відповідають однакові цифри. (b, f, p, v - на 1; c, g, j, k, q, s, x, z - на 2; d, t - на 3; l - 

на 4; m, n - на 5; r - на 6) 

4) Позбавляємося від повторів: будь-яка послідовність однакових цифр замінюється на 

одну таку цифру. 

5) Обрізаємо до перших чотирьох символів. 

Приклади: 

 аmmonium -> ammnm -> a5555 -> a5 

 implementation -> implmnttn -> i51455335 -> i514535 -> i514 

Серед вищеозначених алгоритмів було проведено дослідження можливості їх застосу-

вання для задач пошуку у програмних комплексах СФД. Було визначено такі особливості 

функціювання деяких з них, що заважають застосуванню у посталих задачах: 

 алгоритм Шинглів для коректного функціювання потребує статистично достатню кіль-

кість даних (слів) для аналізу, тому може бути застосований для порівняння текстів на 

схожість, ідентичність, але не для пошуку слів у рядку; 

 SoundEx має задовільну теоретичну модель та реалізацію для англійської мови, але йо-

го застосування для української або російської мови пов’язане із деякими завадами, 

притаманними лише цим та спорідненим з ними мовами. 

Таким чином, серед зазначених алгоритмів, що мають досяжний для посталих задач рі-

вень вимог, було окремо виділено відстань Хеммінга. 

Позитивні особливості застосування відстані Хеммінга: 

 нескладна математична основа алгоритму, придатна для реалізації у більшості програ-

мних систем; 

 достатній рівень знаходження релевантної інформації при присутності деякої кількості 

не релевантної («пошукового сміття»), кількість якої, однак, не заважає сприйняттю та 

аналізу отриманого результату; 

 залежність часу виконання пошуку від об’єму пошукових даних є лінійним, таким чи-

ном, час пошуку не буде зростати надмірно при збільшенні кількості пошукової інфор-

мації. 

Результатом дослідження пошукових алгоритмів стала реалізація методу відстані Хемі-

нга у вигляді User Defined Function (UDF) СКБД Firebird 2.1 мовою програмування Delphi. 

Застосовано реалізацію у програмному забезпеченні «Оперативний черговий», введеному в 

експлуатацію у Державному департаменті СФД у 2010 році. 

Час виконання пошукового запиту до індексованого символьного поля таблиці бази да-

них об’ємом 42000 записів без читання даних з жорсткого диску комп’ютера з процесором 

Intel Celeron 1,7 GHz (з кешу СКБД) складає у середньому 350 мілісекунд. 
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Вступ. Найважливіше питання при магнітному методі швидкісного контролю рейок – 

це виділення інформації про дефекти з дефектоскопічного сигналу, знятого під час руху ва-

гона-дефектоскопа. В даній роботі розглянуто підхід до виявлення дефектів в рейці на основі 

обробки сигналів заїздів вагона-дефектоскопа, використовуючи штучну нейронну мережу. 

На рис.1 показаний знакозмінний сигнал відносно великої амплітуди від стикового за-

зору, який має навколо себе два імпульси різної полярності, які означають, відповідно, поча-

ток і кінець стикової накладки [1].  

 
Рис. 1 – Фрагмент дефектограми 

Початок і кінець накладки представлені на дефектограмі різнополярними відносно се-

реднього рівня від’ємними і додатними імпульсами зі значно більшою, ніж від підкладок, 

амплітудою і меншою тривалістю. На фоні сигналів від підкладок виникають сигнали від рі-

зного роду пошкоджень і дефектів головки рейок. Характерною для цих сигналів є порівняно 

невелика їх тривалість (у 10-15 разів менша, ніж тривалість сигналів від підкладок). Амплі-

туда цих сигналів залежить від ступеня розвитку дефекту. Але навіть порівняно невеликі де-

фекти і поверхневі пошкодження металу дають сигнали, які можна порівняти за амплітудою 

з сигналами підкладок. Це пояснюється тим, що поля дефектів мають у кілька разів меншу 

протяжність по довжині рейки в порівнянні з полями підкладок і, отже, велику похідну за 

часом, тобто, імпульс більшої величини е.р.с. в котушці. 

Можливості застосування штучних нейронних мереж для розпізнавання сигналів 

дектоскопії. На рис. 2 наведено фрагмент дефектограми від правої (верхнє зображення) і лі-

вої (нижнє зображення) нитки колії так, як він, зазвичай, буває представлений оператору ва-

гона-дефектоскопа на екрані монітора для візуального аналізу. Рівень фону або середній рі-

вень сигналу являє собою послідовність образів підкладки, а всі інші образи дефектограми 

представляють собою від’ємні або додатні викиди сигналу щодо середнього рівня. 

 
Рис. 2 – Фрагмент дефектограми для двох ниток колії 

Оператор може розшифровувати дефектограми магнітного вагона-дефектоскопа тільки 

тому, що при певних умовах контролю сигнали від дефектів можуть набувати характерні 

ознаки форми, що дають змогу візуально відрізнити їх від сигналів, викликаних безпечними 
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поверхневими ушкодженнями. Істотну роль в точності та достовірності оцінки об'єктів дефе-

ктограми відіграє величина відхилення сигналу від середнього рівня (відносна амплітуда си-

гналу). Так, чим більша відносна амплітуда сигналів, тим яскравіше в них виявляються озна-

ки, характерні для даного типу образу об'єкта на дефектограмі. Зі зменшенням величини сиг-

налів ці відмінності починають згладжуватися і при відносній амплітуді, близькій до одиниці 

(сигнали порівнянні з фоном), однозначне розділення сигналів від дефектів і безпечних по-

верхневих ушкоджень за ознакою форми стає практично неможливим. 

Для розділення сигналів від дефектів і безпечних поверхневих ушкоджень пропонуєть-

ся застосування штучної нейронної мережі. Після навчання штучна нейронна мережа здатна 

відділяти дефектні сигнали від безпечних поверхневих ушкоджень, сигналів від підкладок, 

стиків та стрілок навіть при відносно малій величині амплітуди цих сигналів, що є суттєвим 

для автоматизації процесу виявлення дефектів. 
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Рис. 3 – Штучна нейронна мережа    Рис. 4 – Результати навчання  

   нейронної прямого поширення       нейронної мережі 

На рис. 3. зображена штучна нейронна мережа прямого поширення, яка була побудова-

на та використовувалася в даній роботі. Кількість нейронів вхідного шару мережі – 50, у 

проміжному шарі 5 нейронів та 3 нейрони вихідного шару. Побудова, навчання та функціо-

нування штучної нейронної мережі здійснювалися засобами пакету прикладних програм 

Neural Networks Toolbox системи MATLAB. 

Навчання нейронної мережі здійснювалося процедурою train. Результат навчання ме-

режі (кількість ітерацій та досягнута похибка навчання) зображено на рис. 4. Після процеду-

ри навчання проводилася перевірка результатів на трьох векторах вхідних даних. У зв’язку з 

тим, що для навчання нейронної мережі, зазвичай, потрібно достатньо великі навчальні вибі-

рки, однак набрати статистику дефектів складно, було використано формування для всіх 

трьох фрагментів сигналів тестових вибірок з використанням генератора псевдовипадкових 

чисел з рівномірним розподілом на інтервалі (-8; 8). Обсяг кожної вибірки становив 50. 
Висновки. У роботі розроблено процедури попереднього автоматизованого комп’ю-

терного аналізу експериментальних дефектоскопічних сигналів, отриманих магнітодина-

мічним методом, для подальшої ідентифікації фрагментів сигналів, що потенційно можуть 

відповідати дефектам. Для дослідження були використані експериментальні сигнали, отри-

мані магнітодинамічним методом з допомогою вагона-дефектоскопа, на основі яких здійс-

нюється діагностика стану залізничних рейок. Ці сигнали отримують з допомогою монітори-

нгової апаратури вагона-дефектоскопа – апаратно-програмного комплексу “Дефектоскоп”, 

розробленого НКФ “Логіка”. [2]. 
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В наш час, коли економічна ситуація в Україні є нестабільною, задача прогнозування 

змін макроекономічних показників є актуальною. Деякі з чинників, що впливають на соціа-

льно-економічну ситуацію України не вимірюються і не можуть бути враховані при розраху-

нку прогнозу. Тому досить часто моделі прогнозування змін соціально-економічної ситуації 

в Україні є неточними. 

Тому виникає потреба у пошуку метода, який би максимально враховував знання, за-

кладені у вибірку даних. Для аналізу даних проводиться попередня обробка вибірки, щоб ви-

явити фактори, які істотно впливають на вихідну змінну.  

Змінною, що прогнозується у роботі розглядається індекс розвитку людського потенці-

алу (ІРЛП). Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) - інтегральний показник, що роз-

раховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотнос-

ті, освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної 

території. Він є стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних 

країн і регіонів. Індекс публікується в рамках Програми розвитку ООН в звітах про розвиток 

людського потенціалу і був розроблений в 1990 р. групою економістів. Індекс публікується 

ООН в щорічному звіті про розвиток людського потенціалу [1]. 

При підрахунку ІРЛП враховуються: очікувана тривалість життя; рівень грамотності 

населення країни (середня кількість років, витрачених на навчання) і очікувана тривалість 

навчання; рівень життя, оцінений через ВВП на душу населення за паритетом купівельної 

спроможності в доларах США. 

ООН щорічно публікує звіти, в яких містяться соціально-економічні показники, що 

описують стан кожної з країни світу.  

У роботі поставлено задачу користуючись вибіркою даних, що описує соціально-

економічний розвиток України, побудувати моделі залежності ІРЛП від макроекономічних 

показників до 2015 року. Порівнюються прогнози, розраховані за комбінаторним алгоритмом 

МГУА [2] та регресійним аналізом [3].  

Особливістю алгоритмів МГУА є поділ вибірки на дві частини. Приблизно дві треті то-

чок відносяться до навчальної підвибірки, а одна третина точок, що залишилися (кожна третя 

точка) формує перевірочну підвибірку. Навчальна вибірка використовується для одержання 

оцінок коефіцієнтів полінома, а перевірочна підвибірка використовується для вибору струк-

тури оптимальної моделі, для якої зовнішній критерій регулярності AR(s) приймає найменші 

значення [4]. Моделі оцінюються на відповідність за критерієм і так далі, поки значення кри-

терію зменшується . 

Отримані прогнози індексу розвитку людського потенціалу за комбінаторним алгорит-

мом та регресійним аналізом нададуть можливість проаналізувати тенденції розвитку еконо-

міки України  та покращити окремі соціально-економічні показники. 
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Запропоновано методику прогнозування рівня глюкози в крові хворого (РГК) на діабет 

при надомному моніторингу діабету на основі виділення регулярного тренда і випадкового 

залишку процесу. За вибіркою експериментальних даних розраховується часовий тренд і 

прогнозується відхилення від тренду за комбінаторним алгоритмом методу групового ураху-

вання аргументів (МГУА). Застосування такої методики дозволяє збільшити точність про-

гнозу, що показано на прикладі.  

У результаті надомного моніторингу діабету отримано вибірку, яка містить 8 змінних:  

x6, x12, x17, x22 – РГК, виміряні о 6,12,17 та 22 годині відповідно, ммоль/л;  

z6, z12, z17, z22 - дози ін’єкцій інсуліну, що вводяться хворому в той же час, МО.  

Крім заданих початкових змінних введено дві додаткові змінні 21 , ww :  

ii zxw 1 ; 
i

i

z

x
w 2 .     (1) 

Потрібно побудувати залежність: 

),,,( 211 TTTiTiTi wwzxfx  , де 22,17,12,6i .   (2) 

Індекс «T» означає поточну добу, «T+1» - значення РГК завтра. 

Для прогнозування РГК потрібно спочатку виділити регулярну складову процесу ліку-

вання діабету. Для цього знаходиться рівняння степеневого тренду за допомогою підбору за 

мінімумом помилки на екзаменаційній підвибірці, тобто, даних, що не використовувались 

для побудови моделі. Оцінки коефіцієнтів знаходимо за методом найменших квадратів. 

Отримано таке рівняння:  

22 0047,00006,0017,045,123,069,8 tTTttTx tri  .            (3) 

Прогноз тільки за цим рівнянням є неточним, тому розрахуємо відхилення дійсних 

значень від тренду 
ix . За комбінаторним алгоритмом МГУА будуємо залежність 

ix  від 

вхідних змінних:  

trii xwx 452,0430,0114,0 2  .    (4) 

Отриманий прогноз РГК за допомогою розрахунку відхилення від тренду дозволяє 

зменшити середню помилку прогнозу з 21 до 17%. Крім того, в прикладі тенденція зміни 

РГК показана правильно. Розрахований таким чином прогноз може надати допомогу лікарю 

при ухваленні рішення щодо оцінки стану хворого та вибору його подальшого лікування. Та-

ким чином, виділення тренду і прогноз відхилення від нього може зменшити помилку моде-

лювання або прогнозування.  
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Сталого розвитку будь-якого виду транспорту, зокрема і залізничного, що буде викори-

стовуватись для перевезення шкідливих та небезпечних вантажів, можливо досягти при по-

єднанні технічного вдосконалення його рухомого складу з розвитком систем реагування та 

попередження надзвичайних ситуацій. Актуальним є створення автоматизованих систем 

аналізу прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути при 

перевезенні небезпечних та шкідливих речовин [1]. 

Метою даного дослідження є підвищення достовірності розбиття множини надзвичай-

них ситуацій на залізничному транспорті на кластери за рахунок адаптації алгоритму k-

means під предметну область. 

Основні поняття в рамках даного алгоритму [2, 3]: 

 навчальна вибірка 
d

1jj }m{M  , де d – потужність навчальної вибірки; 

 метрика відстані. Надзвичайні ситуації на залізничному транспорті є складними бага-

товимірними об’єктами із складними внутрішніми зв’язками. Всі параметри надзви-

чайної ситуації є різними за своїм фізичним змістом та за важливістю. При необхіднос-

ті врахування «важливості» кожної характеристики 
l
  надзвичайної ситуації на заліз-

ничному транспорті (наприклад, температура в цистерні при перевезенні легкозаймис-

тих речовин та відносна вологість повітря), яка буде пропорційною ваговому коефіціє-

нту з точки зору віднесення певної надзвичайної ситуації на залізничному транспорті 

до конкретного кластера, доцільно використовувати евклідову відстань з урахуванням 

вагових коефіцієнтів (1): 

22

222
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де 
1 , 

2 , …, m  ( ),1(10 mll   ) – вектор значень вагових коефіцієнтів, які відпові-

дають характеристикам 
1

y , 
2

y , …, 
m

y надзвичайних ситуацій на залізничному транс-

порті;  

1iy , 2iy , …, imy  – вектор значень характеристик, який описує i -ту надзвичайну ситуа-

цію на залізничному транспорті;  

1jy , 2jy , …, jmy  – вектор значень характеристик, який описує j -ту надзвичайну ситуа-

цію на залізничному транспорті. 

Для визначення вектора значень вагових коефіцієнтів 
1 , 

2 , …, m  можливо викорис-

товувати навчальні вибірки надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті або досвід 

експертів. Спроби визначити вагові коефіцієнти 1 , 2 , …, m  лише за інформацією, яка мі-

ститься у вхідних даних, не дають бажаного результату і можуть збільшити похибку отрима-

ного результату. 

У зв’язку зі складністю/неможливістю визначення середнього значення параметрів над-

звичайної ситуації y, середньоквадратичне відхилення, найбільше значення параметра y над-

звичайної ситуації на залізничному транспорті, найменше значення параметра y не доцільно 

використовувати стандартні методи нормування параметрів при аналізі надзвичайних ситуа-

цій на залізничному транспорті. А оскільки відомі оптимальні умови для перевезення небез-

печних/шкідливих речовин – краще застосовувати наступний спосіб нормування (2.15): 

y

y
q


        (2)                                                                                

де q – нормоване значення параметра y;  

y – поточне значення параметра надзвичайної ситуації на залізничному транспорті;  
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y  – деяке нормативне (оптимальне) значення параметра y надзвичайної ситуації на 

залізничному транспорті.  
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 цільова функція. У стандартному методі не враховується особливості предметної обла-

сті. При аналізі надзвичайних ситуацій, що належать одному із дев’яти класів [2] – до-

цільним є використання стандартного методу. Але щоб використовувати метод для 

аналізу множини надзвичайних ситуацій, що належать різним класам – потрібно ввести 

у цільову функцію коефіцієнт  , що дозволить суттєво відрізняти надзвичайні ситуації 

різних класів. Значення коефіцієнта залежить від класу надзвичайних ситуацій і пови-

нен визначатись експертом. Для подібних класів він повинен меншу різницю (напри-

клад, вибухові матеріали та стиснені, скраплені та розчинені під тиском гази), ніж для 

принципово різних (наприклад, легкозаймисті тверді речовини, самозаймисті речовини 

та речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою та радіоактивні речови-

ни). 
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 набір обмежень: 
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який визначає, що кожен вектор даних може належати лише одному кластеру і не 

належати іншим. В кожному кластері міститься не менше однієї точки, але менше за-

гальної кількості точок. 

Отже, основними перевагами представленого алгоритму, що базується на неієрархіч-

ному алгоритмі k-means, висока якість та достовірність, розбиття на кластери, що дає мож-

ливіть його ефективного використання для ідентифікації надзвичайних ситуацій в реальному 

режимі часу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В 

КОМПЬЮТЕРНОМ ТРЕНАЖЕРЕ ПО ХОЛОДИЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

А. В. Селиванова 

Одесская государственная академия холода 

 

По определению компьютерный тренажер – это компьютерное средство обучения для 

выработки умений и навыков определенной деятельности, а также развития связанных с ней 

способностей [1].  

Холодильные установки относятся к объектам повышенной опасности, ошибки, в экс-

плуатации которых могут привести не только к поломке оборудования, но и к катастрофиче-

ским последствиям – гибели эксплуатирующего персонала установки. В тех областях, где 

обучение на натурном объекте связано с большими затратами, а подчас и с опасностью воз-

никновения аварийных ситуаций нашла применение тренажерная подготовка специалистов. 

Применение компьютерных тренажеров при обучении холодильному делу обеспечивает вы-

сокий уровень и безопасность обучения. В процессе обучения в профильных учебных заве-

дениях невозможно заранее предусмотреть тип холодильной установки, с которым студенту 

придется столкнуться в будущей профессиональной деятельности. Поэтому очень важно, 

чтобы студенты получили навыки, которые можно применить при управлении холодильны-

ми установками разных типов. При создании тренажера заложить модели всех известных 

установок практически невозможно. Холодильные установки отличаются одна от другой 

средством получения холода и низкой температуры, назначением и разной холодопроизво-

дительностью. В отрасли умеренного холода наибольшее распространение получили ком-

прессорные холодильные машины, которые входят в состав компрессорных установок. Дан-

ный тип установок характеризуется разнообразием схемно-цикловых решений. В состав дей-

ствительных схем входит большое количество дополнительных элементов и оборудования 

предназначенного для повышения эффективности и безопасности работы холодильной уста-

новки, но не все эти элементы принимают непосредственное участие в производстве холода 

и требуют регулирования. Поэтому обобщенный перечень элементов, который войдет в со-

став обобщенной тренажерной холодильной установки, можно сократить, оставив элементы, 

которые являются обязательными для получения холода, безопасной работы и оказывают 

влияние на способ управления. Общая схема холодильной установки для компьютерного 

тренажера может иметь вид представленный на рис. 1. 

 
 

Рис. 1 – Общая схема холодильной установки 
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Для достижения максимальной эффективности обучения компьютерный тренажер 

должен максимально точно отображать процессы, протекающие  в холодильной установке, 

реагировать на действия обучаемого, выполнять функции инструктора, осуществлять кон-

троль обучения, т. е. в некотором роде выполнять функции человека.  Выполнение данных 

требований требует применения методов искусственного интеллекта. 

На рис. 2 представлены основные источники интеллектуального управления [2]. 

 

 
Рис.2 – Два основных источника интеллектуального управления 

В промышленных процессах, особенно в ситуациях, где обычные методы управления 

трудно применимы, широко используются методы нечеткого управления. Однако они все 

еще страдают из-за сложности получения управляющих правил для процессов, в которых 

априорные знания  недостаточны или не существуют вообще. Поэтому очень важным для 

нечеткого управления является то, как получить управляющие правила.  

Существуют различные типы методов разработки нечетких регуляторов. Один из 

наиболее широко используемых методов получения  управляющих правил - это метод извле-

чения экспертных знаний управления или использование знаний опытных операторов. В ре-

зультате набор управляющих правил отражает эмпирические знания экспертов о  протекании 

процесса. Этот метод зависим от опыта различных личностей, так что нечеткие управляю-

щие правила могут быть невыполнимы и даже  противоречить друг другу. Другой метод 

имеет дело с нечетким моделированием процесса, где приблизительная модель объекта кон-

фигурируется с использованием  импликаций, описывающих возможные состояния системы. 

Подобно традиционным подходам, взятым из теории управления, нечеткий регулятор кон-

струируется для управления нечеткой моделью, полученной методами структурной иденти-

фикации и оценки параметров. Разнообразие нейро-нечетких регуляторов усовершенствова-

ло нечеткое управление [3]. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ 

АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 

Сіпко О.М. 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Однією з найбільш складних і важливих з практичної точки зору задач системного ана-

лізу є планування спільної роботи елементів складної системи з урахуванням їх взає-

мозв’язку і обумовлених нею різноманітних обмежень. Задача часового планування спільної 

роботи множини елементів складної системи зустрічається в багатьох галузях: управління 

рухом транспортних потоків, плануванні виробництва на промисловому підприємстві або 

виконання замовлень у проектно-конструкторської організації, організації роботи закладів 

соціально-економічної сфери, освіти та багатьох інших. 

Складання розкладу навчальних занять є однією з найважливіших задач управління на-

вчальним процесом. У зв’язку з цим проблема автоматизації складання розкладу занять в 

освітніх системах масового навчання, як і раніше залишається однією з актуальних проблем 

організації навчального процесу. 

Існує багато класичних методів розв’язання задачі складання розкладу, загальним не-

доліком яких є те, що вони в своїй основі використовують ітераційну процедуру пошуку або 

поліпшення деякого початкового наближення (опорного плану розкладу), причому пошук 

результату здійснюється в околицях цього наближення [1]. Це означає, що отриманий ре-

зультат безпосередньо залежить від деякого початкового наближення і природно виникає 

проблема вибору її значення. 

У зв’язку з цим раціонально використовувати методи, які зберігають переваги класич-

них і вільних від їх недоліків. До таких методів відносять еволюційне моделювання.  

Для того, щоб повноцінно вести наукову, навчально-методичну роботу, готуватися до 

занять викладач повинен мати вільний час. Ця умова не є достатньою, але є необхідною. То-

му для створення розкладу занять у вищому навчальному закладі використовується інтегра-

льна цільова функція, яка включає в себе вимоги і студентів, і викладачів [2]. В цільовій фу-

нкції введено вагові коефіцієнти, за допомогою яких повинен враховуватися статус виклада-

ча – його науковий ступінь і вчене звання, займана посада, науково-суспільна активність, 

тощо. Вагові коефіцієнти визначають пріоритетне право викладачів на розподіл занять. Ці 

коефіцієнти в алгоритмі складання розкладу занять пропонується визначати методом аналізу 

ієрархій Т. Сааті [3] за посадою викладача: професор, доцент, старший викладач, викладач.  

В доповіді буде детально описано алгоритм визначення вагових коефіцієнтів цільової 

функції на конкретному прикладі.  

В результаті використання методу аналізу ієрархій ми частково вирішили проблему ре-

дагування готового розкладу для забезпечення вимог викладачів за їх статусом. Дана мето-

дика є інноваційною в задачі складання розкладів навчальних занять і варта подальшого дос-

лідження для врахування людського фактору в автоматизації створення розкладу занять у 

вищих навчальних закладах. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ШВИДКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ ЗА 

ЗОБРАЖЕННЯМ ОКА 

А.М. Скаковська, І.В. Маслова 

Сумський державний університет 

 

В наш час виявляється зростаючий інтерес до систем автоматичного визначення особи-

стості людини за зображенням ока. Це пов'язано, в першу чергу, з нагальною потребою в 

створенні безпарольних систем контролю доступу і систем швидкого визначення особистості 

людини. Розроблені методи автоматичної ідентифікації людини дозволяють використовувати 

їх для побудови систем контролю доступу та пошуку в базі даних, які базуються на аналізі 

зображень ока, а також для створення інтелектуальних систем взаємодії комп’ютера з корис-

тувачем.  

Розглянемо постановку задачі формування інтелектуальної системи швидкої ідентифі-

кації людини за зображенням ока. Нехай відома навчальна матриця  ||,1,,1||| )( njNix j

i  , де 

N, n - кількість класів розпізнавання і реалізацій образу відповідно і відомий вектор парамет-

рів навчання   ,,...,,...,,,...,,...,, 2111 2211
  fffgggg 

  де  11
...,,...,,1 ggg 

– пара-

метри функціонування системи ідентифікації, які впливають на параметри розподілу реалі-

зацій образу;  22
...,,...,,1 fff 

– параметри функціонування системи, які прямо впливають 

на геометричні властивості контейнера класу розпізнавання. Треба знайти оптимальне зна-

чення параметра навчання, що забезпечить максимум критерію функціональної ефективності 

навчання: 



M

m

mE
M

E
1

max
1 , де Еm  – критерій функціональної ефективності навчання інтелекту-

альної системи розпізнавання; М – кількість класів розпізнавання. 

Як критерій оптимізації, використовується модифікований критерій Кульбака: 
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де 
tP , 

fP - повні ймовірності правильної і неправильної класифікації, D1, D2, α, β - перша та 

друга достовірності розпізнавання, помилки першого та другого роду відповідно. 

Алгоритм навчання за методом функціонально-статистичних випробувань має вигляд 
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1
 – усереднене значення критерія 

функціональної ефективності навчання; *

1g  - оптимальне значення параметра навчання, яке 

визначається у зовнішньому циклі ітераційної процедури оптимізації.  

 
                       (а) 

 
                 (б) 

 

 
                 (в) 

Рис.1 – Результати оптимізації радіусів контейнерів 1-го класу (а), 2-го класу (б), 

3-го класу (в) 

Аналіз графіків на рис. 1 показує, що оптимальний радіус гіперсферичного контейнеру 

класу  0

1X  дорівнює *

1d =40 кодових одиниць, для другого класу 0

2X  - *

2d = 43, а для класу *

3X  
*

3d =29. 
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ТЕРМИНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В КРИТИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЙРОСЕТЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

А.В. Скатков, Д.Ю. Воронин 

Севастопольский национальный технический университет 

 

Повышенные требования к ресурсному обеспечению информационно-управляющих 

систем (ИУС) обусловлены особыми функциональными свойствами объектов критического 

применения (ОКП): наличием поглощающего состояния, критичностью, нестационарностью, 

режимом реального времени. Возникает конфликтная ситуация между дефицитом вычисли-

тельных ресурсов ИУС и весьма сжатыми директивными сроками окончания обработки тре-

буемого комплекса работ (высокая терминальная готовность), что может спровоцировать пе-

реход ОКП в невозвратное (поглощающее) состояние, сопровождающееся человеческими 

жертвами, техногенными катастрофами и существенным материальным ущербом. На сегод-

няшний день одной из основных проблем интенсификации процессов обработки информа-

ции, связанной с формированием управлений, обеспечивающих гарантоспособность ОКП, 

является отсутствие эффективных информационных технологий терминального распределе-

ния вычислительных ресурсов (ТРВС), ориентированных на обеспечение высокой термина-

льной готовности ИУС и функционирующих в реальном масштабе времени. Таким образом, 

целью данной работы является разработка нейросетевой технологии диспетчеризации (НТД), 

направленной на повышение эффективности распределенной обработки данных критических 

приложений при различных информационных ситуациях.  

Формализация функциональных требований к СППР по ТРВС состоит в следующем. 

Всем допустимым вариантам распределения ресурсов поставлены в соответствие элементы 

множества  ,  эффективным – Пр , а слабо эффективным – 0 . Причем, 0Пр   , 

 0Пр  . Основной функцией СППР является получение отображения 
A

 , 

A:     Пр . Элемент множества опт
 представляет собой наилучший ва-

риант ТРВС информационной системы критического применения. Очевидно, что выбор наи-

более эффективного диспетчерского решения, заключающийся в нахождении 

)(extr
Пр

опт 


, где   – функция, реализуемая ЛПР. НТД состоит в следующем: на основе 

специального функционального устройства, именуемого «нейросетевой классификатор» 

(НсК), исходя из уровня априорной информации о пакете обрабатываемых заданий [1], осу-

ществляется классификация и идентификация задач диспетчеризации 



 Пр

B

 , 

B: Пр . Путем использования полученной при этом информации происходит адап-

тивная настройка решения задачи ТРВС на основе одного из известных методов с оценкой 

его эффективности и последующим перерасчетом вероятностей его применения 

    







 ПрПр

C
Пр  :C , . Предложенная нейросетевая модификация класси-

ческих методов диспетчеризации,  выполненная с использованием архитектуры сети Хопфи-

лда, обеспечила должную оперативность диспетчерских сервисов, тем самым, повысив каче-

ство вычислительного обслуживания информационных потоков системы критического при-

менения. Необходимо отметить, что при построении энергетической функции сети Хопфил-

да были учтены ограничения (предшествования, бинарности, одностадийности и вычислите-

льной устойчивости), накладываемые на решение задачи ТРВС ИУС ОКП. На рисунке 1 

представлена схема СППР по оперативной диспетчеризации информационно-

вычислительных работ на основе нейросетевых технологий. Необходимо  найти такое 
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Пр

i  , что Κ  
Пр

i

extr),( t),(tm R,),(tG ii

k

фkk


 , где Κ – критериальный функционал 

качества решения векторной задачи ТРВС ИУС; )(tG k
 – граф работ, которые необходимо 

обработать; 
kt  – k–ый момент времени принятия решений о распределении вычислительных 

ресурсов ИУС; R – матрица, столбцы которой соответствуют типам ресурсов, а строки – ре-

сурсным ограничениям для 
ррi Tt  ; )(tm k

 –  метод диспетчеризации работ; )(t i

k

ф   – мо-

мент окончания выполнения множества информационно-вычислительных работ при i-ом ва-

рианте распределения ресурсов, полученном при использовании )(tm k
 в момент времени  

kt . 

 

 

 

Пр

опт



 
Рис. 1 – Схема СППР по оперативной диспетчеризации работ на основе нейросетевых технологий 

Интеграция версионно-модельной избыточности в контур адаптивного выбора методов 

диспетчеризации позволила найти компромисс между реактивностью и точностью диспетче-

рских решений. Результаты проведенных экспериментов, уточняют область применения 

предлагаемой НТД. Программно-диалоговый комплекс поддержки принятия решений по 

ТРВС ориентирован, в первую очередь, на использование в гетерогенных распределенных 

вычислительных средах, для случая, когда мощность множества допустимых решений   на 

несколько порядков превосходит мощность множества Пр . 

Предлагаемая НТД для большинства информационных ситуаций существенно повыси-

ла оперативность диспетчерских решений что, в свою очередь, обеспечило высокую терми-

нальную готовность системы критического применения.  
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Методы вычислительного интеллекта (ВИ) широко применяются для повышения «ин-

теллектуальности», эффективности и расширения функций САПР цифровых систем (ЦС). 

Одним из наиболее перспективных подходов является использование эволюционных алго-

ритмов (ЭА) [1], представляющих активно исследуемое новое направление в теории и прак-

тике ВИ. В общем случае ЭА может быть представлен следующей последовательностью 

операторов [1]: создание начальной популяции; оценка популяции; отбор лучших особей по-

пуляции; выполнение генетических операторов; создание новой популяции на основании 

старой; если не выполнено условие останова, то переход к п.2; поиск лучшего решения в по-

лученной популяции. 

Одним из первых применений ЭА в проектировании ЦС является построение на их ос-

нове генераторов тестовых последовательностей. Суть задачи заключается в поиске двоич-

ной входной последовательности, которая для каждой неисправности из заданного множе-

ства дает различные выходные значения сигналов в исправной и неисправной ЦС. Использо-

вание ЭА при генерации проверяющих тестов является естественным развитием псевдослу-

чайных методов генерации тестов. 

На первом этапе ЭА применялись для генерации тестов комбинационных ЦС [2]. По-

скольку значения на выходных линиях комбинационной ЦС зависят только от значений на 

внешних входах и не зависят от внутреннего состояния схемы, в качестве особи здесь высту-

пает одиночный тестовый набор, представляющий собой двоичную строку длины, равной 

количеству входов N комбинационной схемы. Группа тестовых наборов образует популя-

цию. К выбранным таким образом особям применимы стандартные операции ЭА – кроссин-

говер и мутация. 

При генерации тестов для последовательностных схем  в качестве особи используется 

тестовая последовательность (бинарная таблица). Популяция состоит из фиксированного 

числа тестовых последовательностей, возможно, различной длины. Для выбранного таким 

образом представления особей и популяций  разработаны проблемно ориентированные гене-

тические операторы, суть которых сводится к обмену множествами подстрок (подстолбцов) 

бинарных таблиц. Разработанные методы реализованы в виде программной системы модели-

рования и диагностики АСМИД. 

При синтезе цифровых систем  методы ВИ применимы на основных уровнях представ-

ления ЦС: транзисторном, вентильном, функциональном [2]. Эволюционный подход исполь-

зуется, чтобы найти конфигурацию ЦС, соответствующую данной спецификации. На разных 

уровнях представления применяются различные эволюционные операторы и представления 

особей (от простой бинарной строки до более сложных структур), и, соответственно, приме-

няются различные эволюционные парадигмы (генетические алгоритмы (ГА), генетическое 

программирование (ГП), эволюционные стратегии (ЭС)) [1,2]. 

В настоящий момент ЭА активно применяются для адаптации непосредственно обору-

дования – адаптивных систем с подстраиваемыми параметрами [2,3]. В этом случае выделя-

ется три основных направления: 1) внешнее, 2) внутреннее и 3) полная эволюция оборудова-

ния. Внешний эволюционный подход основывается на адаптации оборудования и его моде-

лировании на инструментальном компьютере. Внутренний подход использует эволюцию на 

инструментальном компьютере, но при этом выполняется оценка эффективности реализации 

полученной модели. Наконец, в полной эволюции процесс реализуется как интегрированное 

решение на некоторой платформе.  

Эффективной областью применения ЭА является создание реконфигурируемых систем 

на основе FPGA. В этом случае микрочип реализуется как 2-мерная матрица логических яче-
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ек, связанных между собой. Для такого представления эффективна графоподобная модель 

Картезианского генетического программирования [3].  Здесь применяется )1(  -ES эволю-

ционная стратегия [1].  

В настоящее время эволюционирующие системы реализуются на кристалле (SoC) и си-

стемах IP уровня.  На текущий момент  автоматически синтезированы эволюционными ме-

тодами уже сотни цифровых и аналоговых схем, которые запатентованы и не уступают со-

зданным «вручную» человеком. Таким образом, можно с определенной долей уверенности 

сказать, что мы вступаем в период эволюционирующегого оборудования. 
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ЗНАННЯ-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОНСТРУЮВАННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ ІНДУКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

В.С.Степашко, Г.А.Піднебесна, Т.Ф.Зворигіна 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 

технологій та систем НАН та МОН України, м. Київ 

 

Індуктивне моделювання є процесом переходу від статистичних даних до моделей, що 

складається з певної сукупності послідовно виконуваних етапів, кожен з яких передбачає 

прийняття рішень щодо вибору класу базисних функцій, генератора структур моделей, мето-

ду оцінювання параметрів, критеріїв селекції кращих моделей, тощо [1]. Основна складність 

процесу моделювання для дослідника полягає у виборі найбільш ефективних методів та ал-

горитмів з великої кількості наявних.  

Запропонована у [2] концепція побудови алгоритмів із заданих підмножин їх конструк-

тивних елементів базується на структуризації знань в галузі моделювання та їх реалізації з 

метою створення інтелектуальної діалогової системи. Концепція заснована на декомпозиції 

задачі моделювання на етапи та послідовному прийнятті рішень на кожному етапі процедури 

в залежності від прийнятих на попередніх етапах. 

Інтелектуальна оболонка такої системи має задовольняти такі вимоги [3]: містити екс-

пертні знання предметної галузі індуктивного моделювання; надавати інтерактивну підтрим-

ку на всіх етапах моделювання; мінімізувати вимоги до рівня підготовки користувача; вико-

ристовувати його знання на всіх етапах; забезпечувати постійний контроль та перевірку не-

суперечливості прийнятих рішень та автоматичних процедур, розв’язання задачі від початку 

до кінця, прийняття рішень у випадку відмови користувача, цілісність бази знань, відкритість 

для поповнення новими методами, тощо.  

Для ефективного використання такої системи необхідною умовою є зручний інтеракти-

вний інтерфейс користувача, який дає можливість використати всі переваги запропонованого 

підходу, тобто, орієнтованою на користувачів різного рівня підготовленості (від новачка до 

експерта). Причому поради системи не повинні обмежувати творчі можливості користувача, 

але мають позбавляти його від помилок або непродуктивного витрачання сил. 

Значущою частиною інтелектуальної оболонки такої системи є реалізація моделі пред-

метної галузі, яка базується на багаторічному досвіді експертів з застосуванням методів мо-

делювання. Частина автоматичних рішень реалізується на підставі знань, видобутих з даних 

у процесі роботи системи. 

Сучасні комп’ютерні засоби та технології розробки ПЗ, що ґрунтуються на викорис-

танні об’єктно-орієнтованої методології, дозволяють побудову знання-орієнтованої інтелек-

туальної оболонки для індуктивного моделювання зі зручним інтерактивним інтерфейсом 

користувача.  
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НЕЧІТКІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ З УРАХУВАННЯМ 

ОСОБЛИВИХ УМОВ 

Т.В. Тарадайко 

Вінницький національний технічний університет 

 

В умовах інтенсивної інформатизації суспільства інформаційні технології широко 

впроваджуються в сферу управління персоналом. Для успішного розв’язання задачі підбору 

персоналу використовуються можливості Інтернету, а саме: соціальні мережі, відео-вакансії, 

відео-резюме та ін.. Для пошуку найкращих кандидатів на існуючі вакансії менеджери з пер-

соналу активно використовують новітні досягнення мережі Інтернет з метою встановлення 

ділових контактів. 

Перед фахівцями, які мають справу з підбором персоналу, постійно виникають задачі 

відбору та оцінювання кандидатів, які потрапили в базу даних [1,2]. Особливо важливими 

серед цих задач є задачі підбору кандидатів на відповідальні та керівні посади з урахуванням 

особливих умов праці, а саме: пілот, пілот космічного корабля, космонавт-інженер, авіадис-

петчер та інші, що потребують неабиякої відповідальності, бездоганного стану здоров’я, ная-

вних якостей лідера, впевненості у своїх силах, готовності до надзвичайних ситуацій, уваж-

ності, фізичної й емоційної витривалості. При вирішенні таких задач виникає проблема ви-

бору альтернатив. З метою прийняття раціонального рішення множину альтернатив в залеж-

ності від наявності інформації описують з певним степенем чіткості. Відомим методом для 

дослідження таких задач є прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги на множині 

альтернатив [3,4]. За цим методом експерти мають можливість описати степінь своєї впевне-

ності у перевагах між альтернативами за допомогою чисел з інтервалу [0,1]. Таким чином, за 

допомогою експертів знаходиться нечітке відношення переваги на множині альтернатив, в 

якому кожній парі альтернатив відповідає число, яке описує степінь виконання відношення 

переваги між ними. Безумовно, такий метод опису відношення в більш повній мірі дозволяє 

ввести в математичну модель знання та уявлення експертів про реальну ситуацію. Але одно-

часно посилює залежність адекватності відображення реальності від думки експертів. Для 

усунення цього недоліку запропонуємо побудову нечіткої логічної системи, яка виконувати-

ме роль порадника експертів і будується з експериментальних даних. При побудові такої си-

стеми процес отримання інформації є незалежним, оскільки буде відбуватися на основі про-

ведення кваліфікаційного та психологічного тестування. 

Таким чином, в задачах підбору персоналу важливу роль відіграє інформація, яку 

отримано за результатами опитування чи тестування. При проведенні різних видів тестуван-

ня та опитування, процес надання відповідей на питання супроводжується появою невизна-

ченостей, таких як неясність, нечіткість та інші. Ці невизначеності виникають внаслідок 

суб’єктивності чи індивідуальності людини у  процесах мислення і висловлювання. Для опи-

су цих невизначеностей будемо використовувати апарат теорії нечітких множин вищих по-

рядків [5]. Врахування цих невизначеностей в задачах підбору та оцінюванні персоналу до-

зволяє підвищити якість прийняття рішень. Тому доцільно розробити нечітку модель, на ос-

нові якої можливо будувати інформаційні системи, які будуть виконувати роль порадника з 

питань підбору та оцінювання персоналу.  

Розробивши математичну модель, що представимо у вигляді моделі класифікації, на 

рис.1. наведемо приклад структури інтервальної нечіткої моделі типу-2, яка  представлена 

моделлю класифікації і включає в себе: базу правил (нечітку базу знань), процедуру прове-

дення до нечіткості, процедуру нечіткого логічного введення, процедуру пониження типу та 

процедуру приведення до чіткості.  
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Рис. 1. Структура інтервальної нечіткої моделі типу-2 
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На основі системи якісних термів та знань експерта формується база правил, що пред-

ставляє собою систему логічних висловлювань типу ЯКЩО-ТО. 

Для опису інтервальних нечітких множин типу-2 термів лінгвістичних змінних  вико-

ристовували гаусові первинні функції належності з невизначеним центром і сталим відхи-

ленням або зі сталим центром та невизначеним відхиленням. 

За допомогою експерта з підбору персоналу було сформовано базу правил нечіткої мо-

делі для визначення професійної придатності людини, де на вхід подавалась множина вхід-

них векторів, що представляли собою результати тестування людей, для яких визначалась 

професійна придатність. Модель давала на виході інтервальне та чітке значення в діапазоні 

[0;10] та якісне значення (низька придатність, придатність нижче середнього, середня, вище 

середнього та висока придатність). 

Отримані результати показують, що дана модель може виконувати функції помічника 

експерта з питань визначення найкращих претендентів на працевлаштування. Для підвищен-

ня якості прийняття рішень експерту необхідно враховувати оцінку невизначеності профе-

сійної придатності, яку дає інтервальна нечітка модель типу-2. 

Провівши ряд досліджень, ми отримали основу  для побудови нечіткого логічного по-

радника, що дозволить підвищити якість підбору та оцінювання персоналу. Це досягнуто 

шляхом використання інтервальних нечітких множин типу-2, що дозволило обчислити ниж-

ню та верхню границі професійної придатності людини, що проходить тестування і, таким 

чином, надати додаткову інформацію для експерта, що приймає рішення. 
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Введение. В настоящее время развитие информационных технологий связано с внедре-

нием центров обработки данных (ЦОД). ЦОД осуществляют консолидированную обработку 

информации предприятий с территориально распределенными филиалами, позволяют сни-

зить корпоративные затраты на обслуживание серверов и программного обеспечения. Высо-

кая эффективность использования вычислительных ресурсов ЦОД достигается путем приме-

нения технологии виртуализации. Дороговизна инфраструктуры ЦОД, существенные затра-

ты на обслуживание и энергоснабжение делают актуальной задачу рационального распреде-

ления виртуальных машин (ВМ) по физическим серверам. Максимально плотное распреде-

ление ВМ позволяет либо снизить затраты на энергоснабжение и обслуживание путем отк-

лючения незадействованных серверов, либо обслужить большее количество пользователей 

на том же парке физических серверов. Данная работа, посвященная разработке алгоритмов 

максимально плотного заполнения серверов виртуальными машинами, является актуальной. 

Анализ исследований и публикаций. В [1] показано, что применение варианта клас-

сического генетического алгоритма (ГА) для решения задач распределения вычислительных 

ресурсов ЦОД связано с рядом проблем, обусловленных быстрым вырождением популяции, 

отсутствием хорошего генетического материала при генерации начальной популяции, неоп-

тимальным распределением ресурсов при наличии относительно малых по требованиям при-

ложений, которые должны быть размещены на серверах ЦОД.  

В [2] предложен вариант управляемого генетического алгоритма (УГА) для решения 

задач малой размерности. Проведено сравнение УГА только с одним эвристическим алгори-

тмом, что не позволяет в полной мере оценить преимущества ГА. Рассматривается примене-

ние оператора кроссовера только второго порядка. Не исследовано влияние вероятности му-

тации на правильность получаемого результата. Не рассмотрены принципы генерации нача-

льной популяции.    

Целью работы является повышение эффективности использования вычислительных 

ресурсов ЦОД путем максимально плотного размещения виртуальных машин на серверах. 

Постановка задачи. Пусть ЦОД содержит множество одинаковых по мощности физи-

ческих серверов N={N1, …, Nn}, где n — количество серверов. Вычислительная  мощность 

каждого сервера Nі, і = 1, …, n, характеризуется двумя параметрами: Ωі — мощность процес-

сора и і — емкость оперативной памяти. Необходимо разместить на серверах из множества 

N множество виртуальных машин K={K1, …, Km}, где m — количество ВМ, с максимально 

плотной загрузкой физических серверов. Критерием оптимального размещения ВМ является 

минимальное количество задействованных физических серверов. При этом каждая ВМ Kj, 

j = 1, …, m, имеет потребности: j — в процессорном времени; j — в оперативной памяти. 

Суть работы. Для достижения поставленной цели разработана математическая модель 

решения задачи минимизации задействованных вычислительных ресурсов ЦОД для сокра-

щения затрат на энергоресурсы и обслуживание. 

Для решения задачи распределения ВМ по физическим серверам ЦОД предложен 

управляемый генетический алгоритм. Введение таких параметров управления, как размер 

начальной популяции, количество эпох генерации, скорость схождения, давление отбора, ко-

эффициент прироста популяции, позволило существенно улучшить качество работы по срав-

нению с классическим ГА. 

Разработана система правил, основанная на изменении параметров управления в про-

цессе вычислений, которая строго регламентирует применение операторов мутации и крос-

совера. Это позволило существенно ускорить процесс получения результата. Применение 

оператора многоточечного кроссовера дает возможность решать задачу распределения ресу-

рсов при наличии малых ВМ с результатами, не уступающими результатам эвристических 
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алгоритмов. Генерация начальной популяции с использованием эвристических алгоритмов 

позволяет получать готовое решение уже в первой эпохе работы, а в дальнейшем улучшить 

первоначальный результат. 

В работе предложено два варианта эвристического алгоритма — алгоритмы типа «М» и 

«Т». В алгоритме «Т» множество ВМ разбивается на два подмножества — подмножество 

ВМ, для которых потребности в памяти в процентном выражении превышают или равны по-

требности в процессорном времени, и подмножество ВМ с противоположным соотношением 

потребностей в вычислительных ресурсах. Размещение ВМ чередованием из каждого списка 

позволяет равномерно задействовать ресурсы сервера. Алгоритм типа «М» одинаково хоро-

шо подходит для распределения ВМ любого размера с пропорциональными и непропорцио-

нальными требованиями к ресурсам, так как при размещении учитывается средняя потреб-

ность ВМ, которая зависит от величины каждого из требуемых ресурсов и задается соответс-

твующим коэффициентом. Серверы для ВМ подбираются исходя из значения средней заня-

тости, которая также оценивается соответствующим коэффициентом и зависит от количества 

задействованных ресурсов. Алгоритм «Т» показывает хорошие результаты при распределе-

нии ВМ малого размера с пропорциональным соотношением ресурсов, однако несколько 

уступает другим алгоритмам при увеличении размеров ВМ. 

Проведенные исследования позволили дать рекомендации по выбору алгоритма для оп-

тимального распределения ВМ. Так, для распределения непропорциональных по ресурсам 

ВМ лучше использовать УГА, тогда как для пропорциональных ВМ целесообразно исполь-

зовать эвристические алгоритмы. УГА проигрывает эвристическим алгоритмам при наличии 

малых ВМ, поскольку требует большего времени моделирования для нахождения приемле-

мого результата. Это объясняется многократным применением оператора многоточечного 

кроссовера. Для средних ВМ УГА позволяет задействовать меньшее количество серверов 

для размещения ВМ, чем эвристические алгоритмы, причем экономия возрастает с увеличе-

нием размерности задачи. Для больших ВМ все алгоритмы предлагают примерно одинако-

вые по качеству решения, поскольку сокращается количество возможных вариантов распо-

ложения ВМ на серверах. Таким образом, эвристические алгоритмы целесообразно исполь-

зовать для решения задач малой размерности. При увеличении размерности задачи УГА за-

метно превосходит эвристические алгоритмы по качеству полученного решения, однако тре-

бует большего времени моделирования. 

Выводы: Разработаны управляемый генетический и эвристические алгоритмы распре-

деления виртуальных машин в ЦОД. Предложены параметры управления генетическим ал-

горитмом, которые позволяют улучшить процесс поиска решения задачи распределения ВМ 

в ЦОД. Определена система правил и условий применения операторов кроссовера и мута-

ции. Описаны варианты эвристических алгоритмов, превосходящие по скорости и качеству 

принятия решения алгоритм последовательного заполнения. Сформулированы рекомендации 

по выбору алгоритма для решения задач распределения ВМ в зависимости от размерности 

задачи и параметров размещаемых ВМ. Лучшие результаты показали УГА и эвристический 

алгоритм типа «М», которые уступают алгоритму типа «Т» только тогда, когда размещению 

подлежат малые ВМ с пропорциональными требованиями к ресурсам. В этом случае алго-

ритм типа «Т» позволяет обеспечить экономию 6,5%—30% ресурсов ЦОД по сравнению с 

алгоритмом последовательного заполнения. 
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ПОРІВНЯННЯ ПРОГНОЗІВ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ МГУА ТА 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

А.А. Тимченко, А.А. Терентьєва 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Розвиток прогностики як науки в останні десятиліття привів до створення безлічі мето-

дів, процедур, прийомів прогнозування, нерівноцінних за своїм значенням. За оцінками зако-

рдонних і вітчизняних систематиків прогностики вже налічується понад ста методів прогно-

зування. Кожний метод має свої переваги та недоліки щодо практичного застосування. В 

зв'язку з цим перед спеціалістами виникає завдання вибору методів, які давали б адекватні 

прогнози для досліджуваних процесів або систем [1]. 

Не дивлячись на велику кількість розроблених методів, задача прогнозування фінансо-

вих процесів залишається актуальною й сьогодні. Отримати досить точні прогнози дуже 

важко, оскільки вибірка даних фінансового процесу не завжди містить всі фактори, що на-

справді впливають на його зміну.  

Використовуючи спеціалізовану літературу та ресурси глобальної мережі Інтернет, 

проведено огляд теоретичних аспектів побудови і застосування найпоширеніших методів та 

алгоритмів прогнозування фінансових процесів, їх переваг та недоліків. За результатами 

огляду для прогнозування фінансових процесів обрано комбінаторний алгоритм МГУА та 

алгоритм зворотного поширення помилки, як методи, які дають можливість за вибіркою екс-

периментальних даних побудувати досить точні прогнози.  

Постановка та виконання прогнозування  може бути поділено на такі етапи: 

1) збір даних (отримання даних та перевірка достовірності); 

2) спрощення даних (відбір інформативних аргументів, оскільки для здійснення прогнозу 

буває занадто багато даних, деякі з них можуть занижувати точність прогнозу); 

3) побудова моделі та її оцінка (вибір моделі за мінімумом помилки прогнозу); 

4) перевірка адекватності моделі (при отримані вихідних даних та оптимальної моделі 

прогнозу використовуються дані, які були відомі за минулі періоди). 

5) оцінка отриманого прогнозу (частина значень виключається з множини даних, після пі-

дбору оптимальної моделі здійснюється прогноз на певний період і порівнюється з ви-

ключеними з множини даними, які не використовувались при побудові моделі). 

У роботі порівнюються результати прогнозування ціни акцій на Нью-Йоркській фондо-

вій біржі за комбінаторним алгоритмом МГУА [2] та нейронною мережею [3]. На основі 

отриманих результатів проведених експериментів буде розроблено рекомендації для практи-

чного використання при прогнозуванні фінансових процесів. 

Проведене порівняння прогнозів за комбінаторним алгоритмом та нейронною мережею 

надасть можливість застосування цих методів для прогнозування фінансових процесів, що 

показано на прикладі прогнозу ціни акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі і обрати метод, 

що дає найточніший прогноз.  

Кожний метод потребує від розробника застосування знань предметної галузі, як на 

етапі вибору метода, так і в процесі його застосування. Під час прогнозування фінансових 

процесів, точність та ефективність прогнозування залежить від розуміння автором моделю-

вання процесу, що моделюється, а також від відбору даних для прогнозування. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ  РАСПОЗНАВАНИЕ  УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПО 

УРОФЛОРОГРАММАМ 

Н. И. Федоренко 

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Работа посвящена нейросетевому распознаванию заболеваний в урологии. Экспериме-

нтально установлено, что наилучшим образом нейросетевое  распознавание урофлорограмм 

заболеваний осуществляется с помощью сетей встречного распространения.  Для обучения и 

тестирования  нейронных сетей необходимо значительное количество обучающих и тесто-

вых данных,  учитывающих  “индивидуальные особенности” урофлорограмм заболеваний в 

урологии. Предполагается, что решение подобного рода задач можно решить путем разрабо-

тки генератора семейства урофлорограммам,  отображающих   индивидуальные  особенности  

типовых урологических заболеваний. Одним из возможных вариантов решения этой пробле-

мы может быть попытка обучения нейронной сети как идеальными, так и искаженными вхо-

дными векторами. При этом  искаженные векторы имеют шум со средним значением  0.1. 

В работе апробирован подход по обучению нейронных сетей, как типовыми  урофлоро-

граммами  заболеваний, так и дообучение сетей зашумленными урофлорограммами. Таким 

образом,  предлагается попытка  дообучения нейронной сети “индивидуальным особеннос-

тям” урологических  заболеваний. При этом типовые  урофлорограммы подвергались иска-

жениям с помощью аддитивной и мультипликативной помехами. 

На рис. 1 представлены графики урофлорограмм  четырех  заболеваний в урологии.  

 

 

Рис. 1 – Графики четырех зашумленных урофлорограмм  заболеваний 
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СЕНСОРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДАТЧИКОВ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Н.Б. Фесенко 

Институт кибернетики им.В.М.Глушкова НАН Украины 

 

 Робототехнические системы относятся к одному из самых перспективных направлений 

развития искусственного интеллекта. Сенсорные элементы являются чувствительными ком-

понентами датчиков, которые выполняют функцию приема информации и ее первичного 

преобразования.  В совокупности они образуют сенсорную подсистему, отвечающую за вос-

приятие и ввод информации в объект, в качестве которого может выступать, например, робо-

тотехническая система, для которой - это неотъемлемая составляющая искусственных (тех-

нических) органов чувств. Существуют различные классификации как датчиков, от универ-

сальных, направленных  буквально на все технические системы, до специализированных, а 

также классификации еще более сложных составных объектов - сенсорных подсистем. Одна-

ко отсутствие достаточно приемлемой классификации чувствительных элементов датчиков 

робота как системы  усложняет  и ограничивает поиск новых решений в проектировании 

подсистем восприятия информации для робототехники. Поэтому  актуально решение задачи 

упорядочения многообразия сенсорных компонентов датчиков робототехнических систем.  

Целью работы является решение этой задачи посредством поиска разделяющих и объ-

единяющих признаков для классификации сенсорных элементов датчиков. В тоже время од-

ной из задач проводимой классификации сенсорных элементов является анализ на функцио-

нальную совместимость для возможности последующего их дублирования. По своей сути 

сенсорный (чувствительный) компонент датчика представляет собой специализированный 

приемник, а часто и первичный преобразователь, а в отдельных случаях также и фиксатор 

информации, поступающей на него в виде входного  воздействия различной природы – фи-

зического, химического, комбинированного. 

Очень важной характеристикой робототехнической системы является устойчивость –от 

восприятия информации до принятия решений. Недаром многие живые организмы наделены 

сенсорными системами с многократным дублированием функций. Поэтому качество робото-

технической системы во многом определяется количеством дублирующих систем. Помимо 

дублирования, роботы могут отличаться сочетанием функциональных возможностей сенсо-

ров восприятия информации. 

 Выделенный в настоящей работе набор признаков позволил выполнить классификации 

сенсорных компонентов датчиков робототехнической системы (рис.) и сенсорных компонен-

тов робототехнической системы по уровню и типу решаемых задач, где выделены следую-

щие уровни: элементный,  уровень устройства, системный и интеллектуальный. Проведен-

ный на их основе анализ сенсорных компонентов на функциональную совместимость для 

возможности последующего их дублирования позволяет определить следующие подходы, 

используемые в их дальнейшем развитии, которые представляются перспективными.  Пер-

вый  подход: многофункциональность – сочетание нескольких функций. К нему относятся 

сенсорные элементы датчиков, которые обладают свойством сочетания нескольких функций. 

Вторым подходом является функциональное дублирование, повышающее надежность и чув-

ствительность восприятия робота. Если одну и ту же задачу можно решить несколькими ме-

тодами с привлечением разных сенсорных компонент-датчиков, то результат работы каждо-

го из них можно использовать для проверки и коррекции работы другого. При таком подходе 

несколько вариантов реализации могут служить не только для проверки друг друга, но и для 

повышения устойчивости принятия робототехнической системой правильных решений. По 

мере развития робототехники, все большее количество разнообразных сенсорных элементов 

может быть адаптировано для использования в  робототехнической системе.  
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Рис.1 –  Классификация сенсорных компонент датчиков робототехнической системы 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ВЕБ-ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БАЙЄСІВСЬКИХ МЕРЕЖ 

А.О. Фоменко 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 
Створення реальних Web-додатків рідко буває простим. Кілька років тому «інтерактивний» 

Web-сайт надавав можливість відправки форми по електронній пошті і це було все. Сьогодні 

Web-сайти стали Web-додатками, іншими словами, справжніми програмними засобами, доступ-

ними через Інтернет. В результаті замість коротких сценаріїв Web-сайти містять тисячі і тисячі 

рядків коду. Проекти подібного масштабу вимагають планування і управління такою ж мірою, як 

і розробка будь-яких інших програмних засобів. 

Умови розробки Web-додатків багато в чому відрізняються від розробки звичайних про-

грамних систем. Розробка Web-додатків часто нагадує створення звітів. Вона припускає побудо-

ву структури документа, графічне оформлення і публікацію. Цей підхід орієнтований на доку-

мент. Він цілком застосовний для статичних сайтів малого і середнього розмірів. Проте, із зрос-

танням динамічного вмісту Web-сайтів до рівня, коли вони надають не стільки документи, скіль-

ки послуги, даний принцип стає непридатним.  

У життєвому циклі веб-проекту відбувається безліч подій, які тим або іншим способом ста-

влять під загрозу успішне його виконання. В процесі управління проектом важливу роль відіграє 

управління ризиками проекту. 

Процес ризик-менеджменту, як правило, складається з наступних етапів: визначення ризи-

ків, аналіз ризиків, планування пом'якшення результатів матеріалізації ризиків, впровадження 

плану пом'якшення ризиків, моніторинг ризиків. В процесі аналізу ризиків виконують якісну 

оцінку ризиків, ранжування ризиків, кількісний аналіз. 

В процесі аналізу ризиків зручно розглянути причини, які можуть призвести до виникнення 

певного ризику і його матеріалізації. На базі отриманих даних можна скласти модель ризику. У 

даній роботі для побудови моделі ризику і його кількісної оцінки пропонується використовувати 

байєсівські мережі довіри. У байєсівських мережах можуть органічно поєднуватися емпіричні 

частоти появи різних значень змінних, суб'єктивні оцінки «очікувань» і теоретичні уявлення про 

математичну вірогідність тих або інших слідувань з апріорної інформації. Це є важливою прак-

тичною перевагою і відрізняє байєсівскі мережі від інших методик інформаційного моделюван-

ня. 

Основною перевагою байєсівської мережі довіри в завданнях ризик-менеджменту є можли-

вість сумісного обліку кількісних і якісних показників, динамічна обробка інформації, що посту-

пає, а також явні залежності між причинами, що впливають на виникнення ризиків. 

У життєвому циклі веб-проекту відбувається ряд подій, які збільшують вірогідність виник-

нення певного ризику. Деякі події (причини) можуть впливати на виникнення декількох ризиків 

одразу. За наявності даних про те, що подія-причина відбулася, можна зробити висновок про збі-

льшення вірогідності настання певного ризику. 

Байєсівські мережі надають зручний апарат для дослідження ризиків інтернет-проектів, 

складання їх моделі і кількісної оцінки. Модель ризику зручно представляти у вигляді орієнтова-

ного графа, це дозволяє якомога точніше досліджувати складові ризику і включити максимальну 

кількість чинників, що впливають на вірогідність його виникнення. 

Для складання байєсівскої мережі і таблиць апріорної вірогідності для кожної події вико-

ристовуються дані, які можуть бути отримані від експертів в галузі або з досвіду багатократного 

виконання подібних проектів. 

Модель, яка побудована у вигляді байєсівскої мережі довіри, – динамічна, вона легко підс-

троюється під отримані свідоцтва. Це дозволяє вносити до системи дані, отримані на кожному 

етапі виконання проекту. Вдосконалені таким чином моделі ризиків можуть використовуватися в 

наступних проектах. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

А.Н. Химич, А.В. Попов, Т.В. Чистякова 

Інститут кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины 

 

В большинстве случаев при компьютерном моделировании различных объектов, явле-

ний и процессов промежуточным или конечным этапом является решение задач вычисли-

тельной математики с приближенно заданными исходными данными. К базовым задачам 

вычислительной математики относятся: решение систем линейных алгебраических уравне-

ний; нахождение собственных значений и собственных векторов матриц; решение систем 

нелинейных уравнений; численное интегрирование задач с начальными условиями для си-

стем обыкновенных дифференциальных уравнений. 

В математичном аспекте компьютерное моделирование наталкивается на серйозные 

трудности. Задача, которая решается на компьютере (компьютерная задача), имеет всегда 

приближенный характер. Проблема заключается в том, чтобы в компьютерной среде иссле-

довать свойства машинной задачи и создать компьютерный алгоритм получения приближен-

ного решения, адекватного решению математической задачи. Ключевой проблемой процесса 

компьютерного моделирования, которое аккумулирует в себе влияние многих факторов, яв-

ляется обеспечение достоверности полученных компьютерных результатов.  

Значит, необходимо проводить компьютерное исследование математических свойств 

компьютерных моделей задач, а именно: 

 установить существование и единственность решения компьютерной модели задачи; 

 исследовать устойчивость решения в рамках уровня погрешностей перевода чисел из 

десятичной системы исчисления в компьютерную; 

 определить характерные свойства компьютерной модели задачи для выбора эффектив-

ного алгоритма задачи; 

 оценить наследственную погрешность математического решения и вычислительную  

погрешность компьютерного решения, т. е. оценку близости полученного решения к 

точному решению компьютерной задачи. 

Для параллельных компьютеров, которые в настоящее время являются основным инст-

рументом компьютерного моделирования, кроме вышеупомянутых проблем математическо-

го характера, неотложными становятся проблемы, связанные с разработкой параллельных 

алгоритмов и программного обеспечения, которые учитывают архитектуру и технические 

особенности таких компьютеров, выбор оптимального количества процессов, распределение 

данных задачи между процессами, синхронизацию вычислений и обменов и тому подобное. 

 Самостоятельное решение этих проблем требует от конечного пользователя значите-

льных интеллектуальных усилий и знаний в непрофильных для него предметных областях. 

Таким образом, возникает необходимость создания программного обеспечения уровня коне-

чного пользователя  интеллектуального программного обеспечения, которое реализует об-

щение конечного пользователя с компьютером при решении научно-технических задач на 

языке предметной области, исключение пользователя из этапов алгоритмизации и програм-

мирования задач, автоматизацию процесса вычисления решения в условиях приближенных 

исходных данных с анализом достоверности полученных результатов. Интеллектуальное 

программное обеспечение реализует функцию адаптивной настройки алгоритма, программы 

и архитектуры компьютера на свойства компьютерной задачи для ее эффективного решения 

[2, 3]. 

Основные концептуальные положения технологической схемы решения задач: 

 возможность решения задач с приближенно заданными исходными данными; 

 постановка задачи на языке предметной области; 

 естественные для пользователя формы ввода исходных данных; 

 автоматизация процессов компьютерного исследования математических свойств ком-

пьютерной модели задачи, выбора алгоритма и синтеза программы решения; 
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 решение задачи с оценкой достоверности получаемых компьютерных результатов; 

 получение не только решения задачи, но и протокола процесса решения задачи с анали-

зом выявленных ее свойств и достоверности полученных результатов; 

 реализация принципа «скрытого» параллелизма. 

«Скрытый» параллелизм [1] предполагает распараллеливание алгоритмов исследования 

и решения задач, выбор оптимального количества процессов для эффективного решения за-

дачи, создание топологии компьютера и распределение исходных данных по процессам в со-

ответствии с требованиями алгоритмов, реализацию обменов между процессами, синхрони-

зацию обменов и вычислений.  

Функционально интеллектуальное программное обеспечение представляет собой про-

граммное средство, позволяющее на языке предметной области сформулировать в компью-

тере задачу с приближенными исходными данными; автоматически исследовать математиче-

ские свойства компьютерной модели задачи; построить алгоритм решения в соответствии с 

выявленными свойствами задачи; автоматически определить оптимальное количество про-

цессов и сформировать эффективную топологию MIMD-компьютера; распределить исход-

ные данные по процессам, синтезировать параллельную программу решения задачи с учетом 

математических и технических особенностей компьютера; решить задачу с оценками досто-

верности решения, объяснить и визуализировать результаты решения на языке предметной 

области. 

Предметная область по каждому классу задач включает в себя широкий спектр задач, 

методов, алгоритмов, вычислительных схем с учетом приближенного характера исходных 

данных [3]. Интеллектуальный интерфейс позволяет конечному пользователю осуществлять 

только постановку исходной задачи, а последовательность действий для получения ее реше-

ния автоматически определяется самим программным средством. 

Для систем линейных уравнений с матрицами различной структуры, кроме решения  

вычисляются обратная матрица, сингулярные числа, ранг матрицы, оценка числа обуслов-

ленности, оценки достоверности решения и т.д. Для алгебраической проблемы собственных 

значений (обычной и обобщенной) решается как частичная, так и полная проблема собствен-

ных значений с матрицами различной структуры (полностью заполненной, ленточной или 

разреженной). Для систем нелинейных  уравнений вычисляются локальное число обуслов-

ленности функции, условия окончания итерационных процессов, точность полученного ре-

шения с учетом приближенных исходных данных. Для систем обыкновенных дифференциа-

льных уравнений с начальными условиями решаются как обычные, так и жесткие системы 

уравнений, используются методы с различным порядком точности, в том числе с любой на-

перед заданной точностью. По желанию пользователя можно провести исследования жестко-

сти систем обыкновенных дифференциальных уравнений, вычислить константу Липшица и 

т.д.  

Версии описаного интеллектуального программного обеспечения реализованы на ин-

теллектуальных рабочих станциях серии Инпарком, которые разработаны Институтом кибе-

рнетики им. В.М. Глушкова совместно с Государственным научно-производственным 

предприятием “Электронмаш”, могут быть использованы в глобальных и локальных сетях. 
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НЕЧЕТКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУТЕЙ 

СОКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ВРЕМЕНИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

А.В. Чадюк, З.В. Руновская 

Научно-производственное объединение ЕДД 

 

Наблюдающееся в последнее время сокращение объемов перевозок по сети железных 

дорог оказывает негативное влияние на длительность простоев при формировании грузовых 

поездов. Поэтому возникает необходимость в проведении анализа целесообразности содер-

жания или реорганизации существующей сети сортировочных станций и оптимизации рас-

пределения сортировочной работы и вагонопотоков между ними. Тем более, что концентра-

ция сортировочной работы на меньшем числе станций создает условия для эффективного 

внедрения дорогостоящих средств механизации и автоматизации.  

Выводы о целесообразности сохранения или реорганизации сортировочной станции 

могут быть сделаны на основании просчета как натуральных показателей, характеризующих 

перевозочный процесс, так и оценки экономической эффективности проводимых мероприя-

тий. 

Известные в литературе расчеты времени оборота вагона включают основные стадии 

перевозочного процесса. Причем время в движении значительно ниже времени простоев. 

Поэтому важно при управлении перевозками уметь анализировать возникающие простои и 

изыскивать пути их сокращения.  

Эффект от ускорения перевозок грузов выражается экономией капитальных вложений 

в результате уменьшения потребного парка вагонов, сокращением эксплуатационных расхо-

дов, связанных с ускорением перевозочного процесса, а также экономией оборотных средств 

на грузы в пути в результате ускорения их доставки. 

Сложность перевозочного процесса и тот факт, что часть из его параметров обладают 

«размытостью», т.е. их точное планируемое значение неизвестно, не позволяют использовать 

принятые подходы для анализа перевозочного процесса. Инструментом, который позволяет 

измерять возможности (ожидания) в такой ситуации, является теория нечетких множеств. 

Наиболее результативным путем исследований и оценки эффективности различных вариан-

тов организации перевозочного процесса и расчета показателей эксплуатационной деятель-

ности железных дорог в таком случае оказывается подход с использованием методов имита-

ционного моделирования. 

Оценить эксплуатационные расходы после реорганизации сортировочной станции на 

запланированный объем работ можно следующим образом:  

   ,11 210 ÝPzzÝ        (1)  

где 1z  - ожидаемая экономия времени в течение планового периода за счет проследова-

ния исследуемой станции без переработки; 2z  - ожидаемая экономия времени в течение пла-

нового периода на станции концентрации сортировочных работ; 1P  - длительность планово-

го периода. 

Для расчета указанных величин используются следующие данные: iS1  - количество по-

ездов транзитного перерабатываемого вагонопотока (ТПВ) на планируемый период: 1i  - 

через исследуемую станцию (ИС); 2i  - через станцию предполагаемой концентрации сор-

тировочных работ (СК); lS2 ,  Ll ,...,1  - количество вагонов l - го направления в поезде; 

2P  - нормативы формируемых поездов; iP3  - пропускная способность горок. 

Модель расчета ожидаемого ускорения перевозок базируется на следующих соотноше-

ниях:  22*1 PSS li  - количество поездов ТПВ l  - го направления на планируемый  период: 

1i  - через исследуемую станцию, 2i  - через станцию предполагаемой концентрации 

сортировочных работ;   22*11 21 PSSS l  - количество поездов ТПВ l  - го направления на 

планируемый  период через станцию концентрации сортировочных работ;   122 lSP  - 
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количество поездов, вагоны l  - го направления которых используются для формирования 

одного состава этого направления; iSP 11  - длительность промежутков времени между 

очередными поездами ТПВ;      ilil PSPSPSP 312211*22   - длительность 

формирования поезда l  - го направления на ИС  1i  и СК  2i  до проведения реоргани-

зации. 

После проведения реорганизации ИС длительность формирования поезда l  - го 

направления на СК вычисляется следующим образом: 

       221 3122111*22 PSPSSPSP ll  . 

Длительности задержек вагонов одного состава l  - го направления на станциях до про-

ведения реорганизации ИС и после ее проведения вычисляются по следующим соответству-

ющим соотношениям: 

     ilil PSPSPSP 3122121*22  ; 

       221 31221121*22 PSPSSPSP ll   

Приведенные соотношения позволяют рассчитать ожидаемую экономию времени за 

счет проследования ИС без переработки: 

       1111 3122121*2222*1 PSPSPSPPSSz lll     (2) 

Ожидаемая экономия времени на станции концентрации сортировочных работ при той 

же пропускной способности горки будет осуществляться за счет сокращения интервала меж-

ду пребывающими поездами: 

         212212 11*21*22121*2222*11 SSPSPSPSPPSSSz lll   (3) 

Часть из перечисленных параметров, обладает «размытостью», т.е. их точное планиру-

емое значение неизвестно. Тогда в качестве исходных данных уместно использовать тре-

угольные нечеткие числа. Расчеты приводят к наиболее ожидаемым значениям экономии 

времени за счет проследования исследуемой станции без переработки и концентрации сор-

тировочных работ на другой. 

В свою очередь реорганизация сортировочных станций требует дополнительных вло-

жений, связанных с переквалификацией и трудоустройством работников станций, оплатой 

выходных пособий, оплатой необходимых при реорганизации работ и др.  

В качестве показателя соизмерения затрат и эксплуатационных расходов может быть 

выбран срок окупаемости дополнительных капитальных вложений T : где  0ЭЭKT  , 

где K  – вложения на реорганизацию сортировочной станции. Причем эти средства должны 

быть скорректированы в соответствии с эффектом от мероприятий по сортировочной стан-

ции. 

Если срок окупаемости меньше заданной нормы, то эффективен вариант по реоргани-

зации сортировочной станции. Если это неравенство не соблюдается, то предпочтительнее 

вариант, не предусматривающий реорганизацию сортировочной станции. 

Тот факт, что концентрация сортировочной работы на меньшем числе станций создает 

условия для эффективного внедрения дорогостоящих средств механизации, может вызвать 

необходимость оценки целесообразности проведения таких мероприятий. Изменив парамет-

ры 23P , можно провести расчеты, соответствующие функционированию системы с интере-

сующими характеристиками средств механизации. Проведя оценку эксплуатационных рас-

ходов при новых режимах работы и учтя необходимые капитальные вложения, можно сде-

лать вывод об эффективности проведения модернизации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  НЕЧЕТКИХ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  БАЗЫ 

ЗНАНИЙ В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ 

Е. А. Череватенко 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

С каждым годом постоянно возрастает сложность компьютерных средств и увеличива-

ется стоимость диагностического обслуживания для устранения возможных отказов. Испо-

льзование диагностической экспертной системы для поиска неисправностей является одним 

из путей оперативного восстановления работоспособности компьютерных средств. Основ-

ным вопросом при создании данной экспертной системы является накопление и организация 

знаний, необходимых для диагностирования. В большинстве случаев информация, получен-

ная от экспертов-диагностов, является нечеткой и субъективной, что требует соответствую-

щих методов обработки и организации этой информации в базе знаний. 

 В данной работе для структурирования знаний экспертов предлагается использовать 

нечеткую  сеть Петри. По сравнению с обычной сетью Петри  такая  сеть отличается тем, что 

каждому переходу ставится в соответствие определенное правило грамматики, которое спе-

цифицирует входную и выходную позиции. Текущее состояние сети Петри характеризуется 

неупорядоченным набором позиций. В качестве примепа рассмотрим  структуру нечеткой 

сети Петри для трех неисправностей с  пятью диагностическими признаками. 

Пусть есть некоторый набор неисправностей – Н1, Н2, Н3; и  набор признаков - П1, П2, 

П3, П4, П5; идентифицирующие эти  неисправности, т.е.:  Н1 – П1, П2, П4;  Н2 – П1, П2, П5; 

Н3 – П1, П3. 

 Нечеткая сеть Петри для представления данной информации будет выглядеть следую-

щим образом: 

 
Рис.1 – Сеть Петри базы знаний для диагностической экспертной системы 

Учитывая качественную оценку ценности  того или иного признака, переходам при 

инициализации присваивается некоторая степень уверенности от 0 до 1, эквивалентная сте-

пени уверенности пользователя экспертной системы в присутствии соответствующего приз-

нака. При переходе фишки от позиции к позиции степени уверенности пройденных перехо-

дов перемножаются, и результирующая будет равна степени уверенности о наличии неисп-

равности, позиции которой достигла фишка.  
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ЗАДАЧА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕЧІТКОСТІ 

М.М.Шаркаді 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

В ринкових умовах висока конкурентоспроможність підприємства є запорукою отри-

мання високого та стабільного прибутку. У зв’язку з цим, перед будь-яким суб’єктом госпо-

дарювання постійно постає проблема оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства та 

визначення його місця серед конкурентів.  

У конкурентоспроможності підприємства відбиваються сукупні результати роботи всіх 

його підрозділів, стан їх матеріальної бази, надійність кадрового і фінансового забезпечення, 

рівень управління і здатність підприємства реагувати на зміну зовнішніх чинників дії, здат-

ність адекватно і оперативно реагувати на зміну в поведінці покупців, їх смаків і переваг. 

Посилення конкуренції на товарному ринку можливо тільки при наявності на ньому конку-

рентоздатних і фінансово стійких підприємств. 

Однак оцінка конкурентоспроможності є складним процесом, так як при її проведенні 

необхідно використовувати велику кількість критеріїв, значення яких є непорівняними або  

вимірюються  у різнотипних шкалах якісних та кількісних[2]. У конкурентоспроможності 

підприємства відбиваються сукупні результати роботи всіх його підрозділів, стан їх матеріа-

льної бази, надійність кадрового і фінансового забезпечення, рівень управління і здатність 

підприємства реагувати на зміну зовнішніх чинників дії, здатність адекватно і оперативно 

реагувати на зміну в поведінці покупців, їх смаків і переваг. Отже ми маємо багатокритеріа-

льну задачу, розв’язання якої будемо проводити у декілька етапів.  

На першому етапі значення критеріїв, які мають різну розмірність та одиниці виміру, 

необхідно привести у порівнюваний вид. Для цього можна застосовувати стандартні методи( 

застосування метричної шкали, нормування) та методи теорії нечітких множин. 

На другому етапі потрібно провести оцінку вагомості критеріїв, тобто визначення кое-

фіцієнтів вагомості з допомогою експертів.  

На третьому етапі розраховуємо інтегральну рейтингову оцінку. Зазвичай використо-

вуються методи адитивної або мультиплікативної згорток. Однак, погоджуючись із твер-

дженням Волошина О.Ф. про те що: «"Нечіткість", як правило, є проявом суб'єктивності 

осіб, що приймають рішення, експертів та аналітиків, які формулюють задачу прийняття рі-

шень. Тому, як множина альтернатив, множина наслідків, так і зв'язок між ними можуть бути 

нечіткими. Такі задачі прийняття рішень називаються ЗПР в умовах нечіткої інформа-

ції»[1],ми пропонуємо використовувати методи побудови інтегральної функції належності, 

яка є згорткою функцій належності нечітких множин, що відповідають критеріям, за якими 

вони оцінюються із врахуванням вагових коефіцієнтів.  

На четвертому етапі проводиться ранжування підприємств за значенням інтегральної 

функції належності.  Таке представлення інформації дозволяє робити висновки не тільки про 

загальний рівень конкурентоспроможності підприємств та їх найближчих суперників по міс-

цю в рейтингу, але і виявити «вузькі місця», резерви покращення конкурентоспроможності 

на основі аналізу рейтингу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИ 

О.Ю. Швалагін
1
, Ю.Ю. Млавець
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, Ж.Б. Миронюк

2 

1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

2
Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А.Новака 

 

Загальна постановка задачі багатокритеріального оцінювання може бути сформульова-

на наступним чином. Нехай задані множина об‘єктів  nxxxX ,,, 21   та множина критері-

їв },...,,{ 21 mKKKK   за допомогою яких дані об‘єкти можуть бути оцінені. Необхідно ви-

значити результуючу оцінку для кожного об‘єкту на основі інформації, отриманої від експе-

ртів. 

Розглядається соціальний портрет особи (жінки), отриманий за результатами аналізу 

наявних соціологічних досліджень, що проводилися в різних регіонах України [1]. Наш під-

хід полягає у побудові моделі для оцінювання «міри можливої належності» особи до наперед 

заданої групи за допомогою багатокритеріальної задачі прийняття рішень. 

Наприклад, для побудови моделі «належності» особи-жінки до групи жінок секс-

бізнесу, необхідно враховувати оцінки за такими показниками (критеріями): 

 вік, 

 сімейний стан, 

 освітній рівень, 

 рід занять. 

 місце проживання, 

Для кожного з вищевказаних критеріїв визначимо відповідні їм шкали (значення, які 

вони можуть приймати). 

Вік: 

 13-19; 

 20-24; 

 25-29; 

 30-34; 

 35-39; 

 40-44; 

 45-49; 

 50-54; 

 55 років і старші. 

Сімейний стан: 

 незаміжня; 

 розлучена; 

 перебуває у громадянському шлюбі; 

 офіційно заміжня. 

Освітній рівень: 

 неповна середня освіта; 

 середня освіта; 

 середня спеціальна освіта; 

 вища освіта. 

Рід занять: 

 Безробітна  навчається;   працює. 

Місце проживання: 

 проживає в тому ж в місті, де і працює; 

 проживає в сільській місцевості; 

 проживає в іншому місті. 

Для розв‘язування такого класу задач пропонується підхід з використанням апарату не-

чітких множин і нечіткого логічного виводу [2]. 

Місце проживання: 

 проживає в тому ж в місті, де і працює; 

 проживає в сільській місцевості; 

 проживає в іншому місті. 

Для розв‘язування такого класу задач пропонується підхід з використанням апарату не-

чітких множин і нечіткого логічного виводу [2]. 
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Глобальні кліматичні зміни та лавиноподібне зростання об’ємів даних із різних джерел 

(супутникових, модельних та даних наземних спостережень) поставило на порядок денний 

проблему створення систем моніторингу, які забезпечують автоматизовану обробку різнорі-

дної інформації та можливість оцінки і прогнозування економічних показників. Такі системи 

моніторингу для потреб сільського господарства активно розвиваються в Європі (проект 

GEOLAND системи GMES), в світі (в межах плану робіт комітету GEO), в Росії, Казахстані 

та інших країнах. В останні роки активізувалась робота зі створення подібних систем і в 

Україні [1].  

В межах кількох конкурсних, в тому числі міжнародних, проектів автори розробили 

дворівневу систему агромоніторингу (на рівні міністерств та окремих господарств), яка грун-

тується на принципах «геопросторового інтелекту» — інтелектуальної обробки різнорідної 

геопросторової інформації для підтримки прийняття управлінських рішень. Основне призна-

чення системи — надавати інформаційні продукти оцінки площ сільськогосподарських куль-

тур та моніторингу стану посівів на регулярній основі, з залученням як даних дистанційного 

зондування земної поверхні, так і даних наземних вимірювань, що забезпечують верифікацію 

дистанційних методів. В системі реалізована інтелектуальна технологія оцінки площ посівів 

сільськогосподарських культур, розроблена в Об’єднаному дослідницькому центрі Євро ко-

місії, а також інтелектуальні методи оцінки стану посівів [3].  

Технологія базується на класифікації з учителем безкоштовних даних дистанційного 

зондування Землі. Для застосування технології необхідні дані наземних спостережень, зок-

рема межі полів для кожного класу культур. Як класифікатор використовується штучна ней-

ронна мережа типу багатошарового персептрона. Запропонована технологія враховує мож-

ливість невідповідності між ймовірностями класів у навчальній вибірці та у реальних даних. 

До результатів класифікації використовується спеціалізована постобробка даних на основі 

алгоритму для оцінки ймовірності класу у реальних даних. Така подальша обробка підвищує 

точність класифікації на 10%. Здійснюється також попередня оцінка похибок для оцінки 

ймовірностей класу у реальних даних. Технологія апробована для даних невисокого розріз-

нення MODIS NDVI за вегетаційний сезон 2009-2010 р. для території північної України. Для 

моніторингу земель окремого господарства розроблена геоінформаціна система, яка базуєть-

ся на використанні даних середнього та високого розрізнення. Система реалізована з викори-

станням програмного забезпечення з відкритим кодом. Супутникова та геопросторова інфо-

рмація надається за стандартами OGC та може використовуватись в інших моніторингових 

та и ГІС-системах. Доступ до системи через Web-інтерфейс забезпечується через Web- сайт 

за адресою: http://agro.ikd.kiev.ua. 
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 ARMABIS-ЭМУЛЯТОРЫ В СТРУКТУРАХ АДАПТИВНЫХ САУТП ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В.П. Щекин 

Криворожский технический університет 

 

В разработках и промышленной реализации САУТП горно-металлургического компле-

кса в Украине и СНГ достигнуты определенные позитивные результаты, однако такие задачи 

решались не комплексно, и в основном представляют собой разрозненные или слабосвязан-

ные системы. Проблемы оперативного планирования и управления взаимосвязанными прои-

зводствами, а также автоматизация взаимодействия различных уровней системы практически 

не исследованы и не получили соответствующей промышленной реализации.  

На примере внедренной первой очереди информационно-управляющей системы конт-

роля и управления технологическим процессом агломерации горно-обогатительного компле-

кса ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Криворожсталь) [1] сформулирован перечень прио-

ритетных задач направленных на решение научно-технической проблемы автоматизации аг-

ломерационного производства.  К основным задачам относится разработка: способов и сис-

тем управления (стабилизации) процессом дозирования компонентов шихты и спекания аг-

ломерата; системы стабилизации теплового режима зажигательного горна; системы контроля 

и стабилизации ТП эксгаустерного отделения и газоочистки. 

Одним из путей синтеза систем адаптивного управления процессами подготовки ком-

понентов шихты, дозирования и спекания является определение  оптимальных соответствий 

между параметрами объекта управления и настроечными параметрами регуляторов. Реали-

зация поставленной задачи рассмотрена ниже.  

Аналитический обзор работ связанных с проблемами автоматического управления аг-

ломерационным процессом [2] показал, что в условиях, когда характеристики агломерацион-

ного сырья и состояние технологического оборудования изменяются, конечные показатели 

работы аглоцехов  существенно зависят от эффективности автоматического управления под-

системами нижнего уровня, что, в первую очередь, определяется адаптивными и робастными 

свойствами локальных САУ.  

Принимая во внимание тот факт, что производительность агломашины и качество аг-

ломерата связаны с целым рядом независимых параметров процесса, при создании  адаптив-

ной системы нижнего уровня САУТП предварительно рассмотрен вопрос создания матема-

тической модели технологического процесса спекания агломерата. При этом в целом, про-

цесс управления реализован как функция нескольких переменных, в которой одна или не-

сколько переменных имеют заранее заданные критерии ведения технологического процесса: 

минимизации затрат энергоносителей; максимальной производительности основного агрега-

та; максимального качества готового продукта и т.д.  

В качестве динамической модели технологического процесса агломерации применена 

разработанная структура адаптивной ARMABiS-модели с распределенным лагом [3]: 

( ) ( )i i iy Bf B y g B x     .    (1) 

Разностное уравнение (1) характеризует авторегрессионные со скользящим средним. 

Запишем дискретную ARMA-модель с распределенным лагом порядка (0,q) (MA(q)) 

для эталонного значения *( ) ( )y t r t  выходной координаты объекта управления ( )y t : 

  


   
0

* [ ] [ ]
q

j

j

y i x i j .      (2) 

При этом конечная разность второго порядка выходной координаты будет иметь вид: 

 2 2 *[ ] 1 2 [ ] 2 [ 1] [ 2]y i B B y i y i y i         ,   (3) 

где   – настроечный коэффициент. 

В результате преобразований получим дискретную модель ADL (2,2) характеризую-

щую ARMA-процесс: 
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0 1 2[ ] [ ] [ 1] [ 2] (1 )2 ( 1) ( 1) [ 2]y i x i x i x i y t y i                 . (4) 

С целью придания адаптивных свойств ADL-моделям разработан метод адаптации ве-

совых коэффициентов 0 1 2, , ... n    на базе модифицированного градиентного метода мини-

мизации квадратичного функционала ( ) 0,5 T

u u uJ    . Т.к. отсутствует явная зависимость век-

тора u  от весовых коэффициентов 0...   ошибка u в процедуре адаптации модели (4) пе-

ресчитывается в обобщенные ошибки 
  , явно зависящие от значений 0...  .  

Задача определения лаговой структуры моделей ADL(p,q) (1) решается в соответствии 

с разработанным методом оценки величины наибольшего лага [3].  

Описанная методика синтеза ARMABiS-регуляторов для нестационарных нелинейных 

систем была применена при разработке адаптивной системы автоматического регулирования 

процесса спекания агломерата (рис.1). 
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Рис.1 – Структурная схема адаптивной ARMABiS-САР температуры поверхности шихты под 

зажигательным горном с нейронечеткой системой определения активной САР 

Подсистема автоматического регулирования процесса спекания обеспечивает оконча-

ние процесса спекания в конце активной длины аглоленты, что обеспечивает максимальную 

производительность агломашины. Динамическая идентификация процесса  реализована на 

базе метода коллективной косвенной оценки стадии завершения спекания [4].  

Выводы. Приведена методика синтеза адаптивных ARMABiS-эмуляторов нестациона-

рных динамических объектов управления. Описанная методика синтеза применена при раз-

работке адаптивной САР процесса спекания агломерата. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ПРИБОРОВ 

Г.Ю. Щербакова,  В.Н. Крылов,  О.В. Логвинов 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Современный этап развития электроники характеризуется необходимостью примене-

ния автоматизированных систем технической диагностики (АСТД) для контроля качества 

полупроводниковых приборов в процессе производства. Такие системы могут использовать-

ся для диагностики на основе «предвестников» отказов (изменения формы вольт - амперных 

характеристик (ВАХ)) диодов, транзисторов, тиристоров.  «Предвестники» отказов сигнали-

зируют о возникновении дефектов, которые с высокой вероятностью могут привести к отка-

зам изделия при определенных условиях. Их выявление способствует отбраковке этих изде-

лий, прогнозированию постепенных отказов схем на их основе, выявлению нарушений тех-

нологических процессов производства. По результатам оценки «предвестников» отказов в 

АСТД изделия  разделяют по классам точности, по параметрам надежности, используя авто-

матизированный подход на основе классификации при распознавании образов.  

Для настройки АСТД необходимо ее обучение на представительной выборке и боль-

шой объем априорных исследований. Такое обучение АСТД по параметрам больших партий 

повышает время, необходимое для производства, и стоимость изделий. Это обусловливает 

необходимость обучения при диагностике по данным о малых выборках (партиях) изделий.  

При диагностике по малым выборкам повышается уровень помех в данных, используе-

мых для обучения при классификации. Высокий уровень помех обусловливает сложную фо-

рму кластеров данных. Поэтому необходимы помехоустойчивые методы классификации и 

информационные технологии (ИТ) их реализации, допускающие дополнительное обучение 

АСТД на производстве. Такое обучение возможно реализовать с помощью ИТ классифика-

ции и идентификации на основе нейронных сетей (НС).  

При выборе НС и реализации ИТ на ее основе необходимо учитывать, что сложность 

поверхности, разделяющей классы объектов в пространстве параметров, может быть пони-

жена путем выбора для классификации параметров,  по которым объекты диагностики мак-

симально различаются.  

 Значения измеренных при диагностике параметров невозможно непосредственно ис-

пользовать для автоматизированной классификации, если кластеры данных разных классов 

сближены (например, вольт - амперные характеристики (ВАХ) транзисторов пересекаются). 

Решить задачу определения другой системы параметров, например коэффициентов полино-

мов, описывающих указанные ВАХ, возможно, используя ИТ идентификации с НС. Эти ИТ 

и НС на их основе обладают особенностями, затрудняющими их применение при диагности-

ке в указанных условиях. Так многослойному персептрону (МП) для определения парамет-

ров характеристик сложной формы требуется большее количество внутренних слоев. При 

обучении по малым выборкам и применении помехоустойчивого субградиентного метода 

обучения из-за особенностей оценки субградиента увеличивается время обучения МП при 

изменении параметров или номенклатуры изделий  на производстве. У сетей с радиально-

базисными функциями (РБФ) высокая скорость обучения, но при определении параметров 

радиальных элементов в них применяют методы группировки с низкой помехоустойчивос-

тью. 

 Поскольку в рассматриваемых задачах диагностики из-за высокого уровня помех в 

данных сложная форма кластеров, необходимо повышать помехоустойчивость уже на этапе 

группировки. Авторами разработан помехоустойчивый субградиентный метод кластериза-

ции. На основе этого метода предлагается нейросетевая технология диагностики с помощью 

«предвестников» отказов для повышения помехоустойчивости на этапе идентификации при 

определении параметров.  Для достижения этой цели решены задачи разработки процедуры 

определения параметров и нейросетевой технологии помехоустойчивой диагностики на ос-

нове «предвестников» отказов. 
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Эта технология реализуется АСТД и включает этапы формирования исходных данных, 

идентификации и классификации. В этой АСТД система формирования исходных данных 

(СФИД) формирует испытательные воздействия, осуществляет измерение параметров и 

(или) характеристик изделий и предварительную обработку результатов (фильтрацию и др.). 

На этапе идентификации путем группировки данных, измеренных СФИД, определяются ко-

ординаты центров радиальных элементов НС с РБФ. Количество радиальных элементов 

определяется интервалом измерения параметров и требуемой точностью идентификации. Ра-

диус радиальных элементов определяется из максимального расстояния между центрами со-

седних групп данных.  В результате НС с РБФ рассчитывает векторы коэффициентов b  и w  

радиального базисного и линейного слоев НС, которые являются исходными параметрами 

для этапа классификации с помощью МП. Итеративный выбор числа слоев и элементов в 

слое осуществляется на этапе обучения при классификации с помощью МП, обученного с 

помощью градиентного метода обратного распространения ошибки для заданной погрешно-

сти диагностики. Такой подход позволяет при необходимости повысить оперативность диаг-

ностики. При требовании более высокой точности – классификация (построение разделяю-

щих поверхностей) на этапе обучения  проводится с помощью МП, обученного с помощью 

субградиентного метода, с определенным на предыдущем этапе числом слоев и элементов в 

слое.  При классификации в рабочем режиме МП формирует данные о классах исследуемых 

изделий.  

Особенности применения этой технологии на этапе идентификации и выборе  числа 

элементов внутреннего слоя сети рассмотрены на примере обратных ветвей ВАХ кремние-

вых планарных транзисторов. Первый вариант ВАХ (транзистор без дефектов) характеризуе-

тся резким нарастанием коллекторного тока после пробоя перехода. Для транзисторов с ха-

рактеристикой второго варианта (в виде ломаной кривой), характерны микродефекты струк-

туры коллекторного перехода и высокий процент отказов. Третий вариант ВАХ отличается 

интенсивностью нарастания коллекторного тока при увеличении напряжения, обусловлен-

ной нарушениями технологического процесса (загрязнением коллекторного перехода или 

повышением влажности внутри корпуса транзистора).        

 С целью увеличения помехоустойчивости обучение МП сети проводилось на двух ис-

ходных и двух зашумленных (с СКО 0,1 и 0,2 соответственно) последовательностях параме-

тров – признаков. В процессе последующего тестирования шум со средним значением 0 и с 

СКО от 0 до 0,5  с шагом 0,05 добавлялся к векторам исходных данных. Для каждого уровня 

шума было сформировано 100 зашумленных последовательностей параметров для каждого 

варианта ВАХ, после чего оценивался процент ошибочных классификаций для двух вариан-

тов сети – обученной только на исходном наборе данных и на зашумленных данных. При 

этом погрешность MП, обученного на зашумленных данных на 5-30% ниже, чем у обученно-

го только на данных ВАХ.   

Таким образом, для предложенной в работе нейросетевой технологии помехоустойчи-

вой диагностики с помощью «предвестников» отказов для заданных форм ВАХ оценено ко-

личество элементов внутреннего слоя сети; проведен выбор набора информативных параме-

тров с помощью НС с РБФ, который  обеспечил возможность разделения классов ИЭТ с пог-

решностью до 5 % при дополнительном обучении с помощью данных с добавлением шума с 

СКО до 0,2. Эти результаты позволяют рекомендовать эту технологию диагностики к приме-

нению в широком круге практически важных задач классификации при контроле и диагнос-

тике изделий электронной техники в случае меняющихся параметров объектов диагностики,  

при высоком уровне помех  и при малых объемах исследуемых выборок.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМАХ 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЦІЛЬОВОЇ АПАРАТУРИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 

С.Л. Янчевський 

Київський оперативний центр, Національне космічне агентство України 
 

Існуючі підходи до планування зйомки земної поверхні  космічними апаратами (КА) 

дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) досі орієнтуються на КА минулих поколінь, які мали 

невисоку продуктивність і використовувались переважно для потреб оборонних відомств та, 

за залишковим принципом, для цивільних потреб. Зростання можливостей КА ДЗЗ співпадає 

зі значним збільшенням попиту на їх інформацію. В Україні дані ДЗЗ все більш затребувані 

такими міністерствами й відомствами як МНС, Мінагрополітики, Міекології, Держкомзем 

тощо [1,2]. Виконати вчасно всі заявки від стількох споживачів, інтереси яких можуть не 

співпадати, досить складно. Процес планування зйомок КА ДЗЗ також ускладнюється. Осо-

бам, що приймають рішення, потрібно на власний розсуд  ранжувати заявки отримані на всіх 

етапах планування (перспективне – до 1 кварталу, довгострокове – до 7 діб) та оперативне – 

на 1 добу). Таким чином, сучасна підсистема планування поступово набуває рис експертної 

системи. На осіб, що приймають рішення у процесі  планування покладається все більше на-

вантаження та відповідальність. На сьогодні, такі рішення приймаються на основі власних 

знань та досвіду членів органу прийняття рішень (Оператора системи,  операторського 

центру, групи планування ЦУП). Відповідно, потрібні нові алгоритми планування роботи 

цільової апаратури супутників ДЗЗ.  

У першій половині 2011 року НКАУ планує запустити національний КА ДЗЗ «СІЧ-2». 

Один КА не зможе вирішити потреби всіх зацікавлених відомств, однак, оптимізація викори-

стання цільової апаратури КА «СІЧ-2» дозволить виконати максимально можливу кількість 

заявок споживачів із різних відомств [3]. Крім того, значна частина завдань може бути вико-

нана за допомогою даних з низькою розрізненістю з іноземних супутників. При цьому особ-

ливої актуальності набувають підходи, які дозволяють формалізувати і провести відповідні 

обчислення використовуючи сукупний  досвід осіб, що приймають рішення, як з боку замов-

ника (міністерство, відомство), так і з боку виконавця. При цьому очевидно, що такі експерт-

ні знання мають «нечітку природу», що ще більше ускладнює задачу. 

У доповіді буде викладено можливий підхід до оптимізації планування роботи цільової 

апаратури КА ДЗЗ «СІЧ-2» із застосуванням методів системного аналізу та багатокритеріа-

льної оптимізації з використанням нечіткої експертної інформації [4]. На прикладі спрощеної 

задачі планування зйомок КА ДЗЗ с низькою розрізненістю буде запропоновано метод дов-

гострокового планування зйомок зі схемою адаптації до ситуації обмеженого фінансування. 

Будуть викладені нові підходи до узагальнення і узгодження заявок отриманих від спожива-

чів у різних органах виконавчої влади України.  
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COMMUNICATION SYSTEM FOR SUPPORT OF COLLECTIVE DIRECTED 

ACTIVITIES ON MICROBLOGGING MEDIA 

Yuriy Bilodray, Volodymyr Mesyura 

Vinnitsa National Technical University 

 

Recent years, significant attention is paid to understanding of role and prospective usage sce-

narios of social media for conducting, managing and support of directed collective activities. Clas-

sic enterprise ecosystems, based on sets of siloed or not well connected systems, often are locking 

valuable data inside - that is a well established fact. Another basic aspect of such ecosystems to note 

is that the manipulation with formal data stores is usually separated from spaces of “live” collabora-

tion (e-mail, instant messaging and social media tools). We call such approach “system-centric”. 

Economic side of the matter is that such systems and additional data mining tools proposed on the 

market are not affordable for individuals, small enterprises and organizations. 

Existent social media instruments and techniques have already achieved great results in serv-

ing team collaboration goals and as tools of marketing research, and proved to be effective world-

wide knowledge collectors of general and applied area-specific information. Yet they show weak-

nesses in providing access to the knowledge in structured aggregated, or contrariwise, precise fact-

atomic way, especially for actionable items needing nearly-real-time reaction, - that is marked by 

many social and technology activists and users.  

The most interesting aspect of social media tools is their apparent qualities as Complex Adap-

tive Systems (CAS) that allow them to aggregate information in high-level patterns in self-

organizing fashion based on CAS principles: emergence, co-evolution, sub-optimality, requisite va-

riety, connectivity, simple rules, iteration, self-organization, edge of chaos, nested systems. Then 

the element, such tools currently are lacking, is technical, - visualization of those patterns with 

comprehension of their nature, and giving some means of control over those visualizations. 

It is also important to accentuate the mentioned quality of CAS, – nested systems. Current re-

alizations of social media tools tend to expose their APIs to third party social, technical and man-

agement systems satisfying effective popular business models. That allows two-way information 

exchange between people and third party systems, with role of the social media tools as information 

routers (Facebook, Twitter). We call this approach “communication-centric”. 

Communication 

environment

System 1 System n + 1

System n

Communication 

environment

System 1
System n + 1
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Fig. 1 – System-centric vs. communication-centric approach 
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      Microblogging is a tool of social 

media that uses short sms-like mes-

sages suitable for communicating re-

al- time information and accumulat-

ing historical information. It possess-

es techniques of manual pre-

annotation that easies semantic anal-

ysis, for example, #hash-tags and 

Twitter Data with controlled vocabu-

laries. Utilizing current realizations 

of Natural Language Processing 

(NLP) and Information Extraction 

(IE) tools like GATE toolset, seman-

tic stores like Ontotext OWLIM with 

OWL schemata, it is possible to rep-

resent information from microblog-

ging like Twitter, Jaiku in RDF for-

mat with good visibility of interrela-

tions and possibility to infer hidden 

relations, and this realization can be 

simpler than ones for not pre-

annotated large text corpora. Such 

approach is satisfactory for goals of 

operational and project management 

characterized by short directive or 

statement-like messages and estab-

lished terminology. 

 
 

Fig. 2 – The communication system of project 

and operational management  on microblogging 

 

The semantic annotation approach is based on CLIE (Contolled Language Information Extrac-

tion) with extension of the concept that allows a dynamic constituent of the controlled language 

phrases, basing on predicates of Twitter Data / RDF statements, that makes the controlled language 

vocabulary restricted only by vocabularies specific for applied usage. 

The information dashboards are built by users who construct queries to the RDF graphs even 

without SPARQL knowledge in a simplified visualized manner like touch-screen drag-n-drop ma-

nipulations. The main idea lies in automated generating of SPARQL queries to RDF graphs using 

sequential approach of constructing them as analogy of the method of Mokin V. B. and Yasholt A. 

R, for SQL queries to RDBMS. Ontological classes are used instead of the tables, and input and 

output variables are not fields of the tables, but properties of the classes. 

The system is supposed to use available popular microblogging, not a dedicated microblog-

ging platform, and to be a framework for myriads third-party programs, mobile devices and sensor 

solutions. It opens the economically effective way for applying modern management practices and 

technical tools by distributed not-for-profit, low budget, scientific, educational, infrastructural or-

ganizations and public projects at first place.  
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DEVELOPMENT TOOLS FOR KNOWLEDGE BASE GENERATION ON THE BASIS OF 

THE ONTOLOGY SYSTEM 

R.R. El Joueidi 

National Technical University of Ukraine «KPI» 

 

 Currently the problem of generation of conceptual “transparent” representations for weakly 

structured knowledge domains is topical. The leading paradigm of information flows structuring are 

the ontologies or hierarchical conceptual structures, that are formed on the basis of research and 

structuring of data flows documents, protocols of extracted knowledge, data mining and other 

sources. 

Ontology defines a common vocabulary for researchers who need to share information in the 

single knowledge domain. It includes definition of basis concepts of knowledge domain and ration 

between them that is interpreted by computer.  

Ontology can be used: to share common understanding of the structure of information among 

people or software agents, to enable reuse of domain knowledge, to make domain assumptions ex-

plicit, to separate domain knowledge from the operational knowledge, to analyze domain 

knowledge. 

In practical terms, developing an ontology includes: defining classes in the ontology, arrang-

ing the classes in a taxonomic (subclass-superclass) hierarchy, defining slots and describing allowed 

values for these slots, filling in the values for slots for instances, creating a knowledge base by de-

fining individual instances of these classes, filling in specific property value information and addi-

tional property restrictions. Then we can create a knowledge base by defining individual instances 

of these classes filling in specific slot value information and additional slot restrictions. 

For ontology standards, the most notably W3C recommends a number of semantic markup 

language standards as part of the semantic Web stack. Specifically, eXtensible Markup Language 

(XML) provides a surface syntax for structured documents but imposes no semantic constraints on 

the meaning of these documents. XML Scheme is a language for restricting the structure of XML 

documents. Resource Description Framework (RDF) is a language for creating a data model for ob-

jects (or “resources”) and relations among them, providing a simple semantics for the data model. 

The data models are represented in an XML syntax. RDF Scheme is a vocabulary for describing 

properties and classes of RDF resources, with semantics for generalization hierarchies of such prop-

erties and classes. Finally, Web Ontology Language (OWL) adds more vocabulary for describing 

properties and classes. Among others, relations among classes, cardinality, equality, richer typing of 

properties and enumerated classes. OWL extends the ability to describe new types of RDF data that 

already exist (for example, one can identify the type of class that is an intersection or a union of two 

existing). Also now, the OWL is designed for use by applications that need to process the content of 

information instead of just presenting information to humans. OWL succeeds the preceding effort of 

DAML+OIL in this area, and thus it goes beyond these languages in its ability to represent ma-

chine-readable content.   

One of the OWL’s advantages is the availability of tools that can make logical conclusions.  

It is easier to build ontology than to build a clear and workable system of logical conclusions. 

Today, there is a number of ontologies (Protege-2000, Ontolingua and Chimaera), constructed in 

areas of traditionally science intensive fields, starting from chemical processing to the construction 

of engineering plants.  

As ontologies are closely related to modern object-oriented software engineering, it is natural 

to adapt existing object-oriented software development methodologies for the task of ontology de-

velopment. This is some part of similarity between descriptive ontologies and database schemes, 

conceptual data models in object oriented are good applicant for ontology modeling, however; the 

difference between constructs in object models and in current ontology proposals which are object 

structure, object identity, generalization hierarchy, defined constructs, views, and derivations. An 

ontology use the equivalent of database scheme But ontology represent a much more richer infor-
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mation model than normal database scheme, and also a richer information model compared to UML 

class/object model.  

Even availability of a good instrument environment does not eliminate the problems associat-

ed with the difficulty of developing and constructing ontology themselves, and automation of the 

extraction process of ontology and the problem of data mining, currently do not have effective solu-

tions. That makes already developed ontology and experience on their usage for solving a wide 

range of assignments even more valuable. 

 In the process of creating modern intelligent information systems- integration of knowledge 

from distributed sources and, consequently, the effective solution of problems related to the data 

mining is required. There is still no solution to the problem of automation of selecting process of an 

adequate specificity of a particular knowledge domain and its style of reasoning expert tools for 

knowledge representation. Therefore, the research that aims to develop an approach to representa-

tion and replication of knowledge is still relevant. On the one hand it would allow more adequately 

consider specificity of the knowledge domain, and on the other - to represent and use knowledge in 

a unified form. 

There are a number of tools that apart from general editing and viewing functions perform 

support to ontology documenting, ontology import and export in different formats and languages, 

perform support for graphic editing, managing ontology libraries etc. These tools for ontology con-

structing suffer from great shortcomings. Most of the tools store their ontology in text files that lim-

its the size of the ontology, they have low productivity, and need further development of algorithms 

for the convenience of working with stored metadata, have redundant functions, that complicate us-

er’s experience. 
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INFORMATION   TECHNOLOGY   FOR  NORMATIVE  PROFILE  FORMING  ON  

THE BASIS OF ONTOLOGY SYSTEM 

I.V. Shostak, I.I. Butenko 

National Aerospace University 

 

Software expertise is a poorly formalized and structured type of professional activity. The ex-

pert estimations are under the influence of human aspect and subjectivity. The nature of subject 

field being considered makes the use of standard means impossible. On the basis of current shells 

there arise a number of problems caused by the nature of these class systems. One of such problems 

lies in normative profile forming as a subset of standards specifying requirements to the product. 

In the report it is described the information technology for normative profile forming which 

consists of four stages: modeling of normative base structure using the method of hierarchical anal-

ysis, modeling of term system with word-usage frequency analysis taking into account semantics, 

modeling of ontology of subject field using genus-species relations, developing of intellectual dia-

logue system in form of expert system. 

On the stage of normative base structure modeling it is given the number of standards that are 

build in hierarchical order according to the level of standards. Such as all the texts of standards are 

hierarchically structured they can be processed with computer using hierarchical analysis. The latter 

consists of the following actions: defining the elements of marking – titles, defining nesting of 

groups of titles, defining separate sentences from text fragments, located in different levels of hier-

archy, defining terms used in sentences. 

On the stage of term system modeling it is developed term system – a set of terms used in 

standards. Terms denote notions of the real world. First it is made lexical analysis of the texts. As a 

result of the analysis it is available a number of lexemes with characteristics denoting morphologi-

cal features. Among the lexemes it is separated nouns (denote notions) or word combinations 

(though word combination can contain some words, this group of words denotes only one notion). 

Term system is developed on the basis of genus-species relations.  

Ontology system consists of upper ontology, subject field ontology, ontology of problems and 

methods, ontology-application and ontology-request. Upper ontology is represented as a term sys-

tem – a number of terms denoting notions of the specific subject field (standards in our case).  All 

the notions in term system are connected with genus-species relations.  Such as this ontology con-

tains all knowledge about given subject field it’s developed only once and then it can be completed 

as new terms appear. The subject field ontology is ontology build for each standard separately. It’s 

developed the automated procedure to create such type ontology. 

Ontology of problems and methods represents the structures of all sentences used in stand-

ards. The types of sentences and their structure used in standards have its unique peculiarities which 

makes it possible to develop such type ontology. The same as upper ontology, ontology of problems 

and methods is built once and can be completed when new sentence types and structures found.  

Ontology connects two important factors: on one hand, they define formal semantics of in-

formation and thus making it possible to process this information with computer; and on the other 

hand it defines semantics of real world, allowing on the basis of terminology to relate information 

given in form required for computer processing with information presented in a form easy for hu-

man perceiving. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЮ ПОЛЕТОВ 

Али Аль-Аммори 

Национальный транспортный университет 

 

Основным итогом недостаточной практической эффективности существующих подхо-

дов является то, что в процессах предотвращения авиационных происшествий (АП) сущест-

вует рост по гиперболе числа учитываемых факторов. Поэтому стало ясно, что необходима 

методологическая доработка теории безопасности полетов (БП), которая позволит, сначала 

теоретически, а затем и практически уменьшить долю вины летного состава в АП и ошибки 

по человеческому фактору (ЧФ), а также совершить переход от теории опасности к теории 

безопасности.  

Процессная концепция БП учитывает теорию противодействия неожиданным раздра-

жителям И. М. Сеченова и обеспечивает анализ “факторных накладок” (взаимодействия фак-

торов) в процессах предотвращения АП. Таким образом, под процессной концепцией БП по-

нимается логико-статистическая научная концепция активации ЧФ, основанная на процесс-

ной методологии и общей теории процессов (ОТП) и направленная на защиту пилотов от 

“факторных накладок”, организацию противодействия им в структуре антистрессовой подго-

товки (АСП) с целью снятия критического уровня БП по ЧФ. При этом, учитывается фактор-

ная природа процесса полета, и производится разделение процесса полета на ряд временных 

зон, в которых задача организации противодействия различна.  

Рассмотрим с помощью процессного подхода общую классификацию процесса полета 

как “положительных и отрицательных процессов” к решению проблем БП. 

Существующая теория безопасности полетов, как показал процессный анализ, учиты-

вает только отрицательные полеты и разрабатывает классификации только по отрицатель-

ным явлениям (авиапроисшествиям, аварийным факторам, показателям опасности и т. д.). 

Доля отрицательных полетов, в сущности, составляет 2% от общей статистики процессов 

полета.  

При этом управление БП сводится, в сущности, к управлению опасностью, и миллион-

ные средства расходуются только на обработку таких отрицательных полетов, включенных в 

результат полета (замечания, отклонения, нарушения, инциденты, серьезные инциденты, 

авиапроисшествия без гибели людей, или катастрофы). Уровень такой статистики самый ма-

лый - в общем количестве полетов они обычно составляют тысячные доли процентов. По та-

кой статистике и проводится вся рекомендательно-профилактическая работа по управлению, 

которую образно можно назвать работой “по хвостам” - случилась катастрофа, авария - при-

нимай меры. 

С точки зрения процессного подхода, нужно обработать всю статистику полетов, раз-

делив на статистику положительных полетов (полетов без замечаний) и статистику отрица-

тельных полетов (полетов с замечаниями, отклонениями, ... катастрофами). Таким образом, 

производится исследование вопросов безопасных полетов по ОТП. 

К сожалению, анализ состояния теории и практики показал, что, фактически управле-

ние положительными полетами в целях безопасности выпало из сферы системного управле-

ния безопасностью. Появилась необходимость разработки классификации положительных 

полетов для управления безопасностью. При этом, основная статистика – полеты без замеча-

ний авиаспециалистов. Классификация положительных полетов (в сущности положительных 

процессов, т. к. аналогичное положение с теорией безопасности и в других областях, напри-

мер, в атомной энергетике, горной промышленности и т. д.) позволила производить управле-

ние безопасностью не апостериорно, а apriori, т. е. до совершения отрицательных явлений. 

Процессная классификация разделяет положительные полеты по уровню неопределен-

ности на факторно-безопасные (ФБ), относительно факторно-безопасные (ОФБ) и предельно 

факторно-неопределенные (ПФН) (рис.1). 

Разделение нормальных полетов (без замечаний) на три категории и выделение катего-

рии неопределенных полетов прогнозирует и моделирует процесс развития любой аварийной 
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или катастрофической ситуации до того, как она возникла. Нельзя не отметить, что авиаката-

строфа – это предельно неопределенный полет по своим этапам, фазам, моментам и обычно 

она возникает из определенно нормального полета. Нормальный полет может содержать в 

зародыше катастрофу в виде факторных неопределенностей, т.е. неопределенных изменений 

параметров, этапов полета. Например, факторные неопределенности разворотов нормального 

полета состоят в изменении формы разворота при входе и выходе из разворота, при входе 

при наличии колебаний с возрастающей амплитудой на вершине разворота, в неопределен-

ной длительности разворота и т.д. 

 
Рис.1 – Анализ полетов как полифакторных процессов и выделение зон опасности и безопас-

ности полетов 

Нормальные факторно-неопределенные полеты – это источник будущих катастроф и 

аварий, именно они при увеличении числа факторов, воздействующих на экипажи, переходят 

в аварии и катастрофы. Поэтому, пилоты должны знать о потенциально опасных, но пока но-

рмальных полетах, и тогда они смогут своевременно учесть их и принять меры для недопу-

щения аварийных и катастрофических ситуаций в полетах. Перспективным методом анализа 

является использование модели информационно-факторного анализа, как основы для созда-

ния общей теории учета полифакторности процесса полета с позиции процессного подхода. 
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КІБЕРНЕТИЧНО-АКМЕОЛОГІЧНА ЕКПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА 

В.М. Антонов, Ю.В. Антонова_Рафі 

Українська академія акмеологічних наук 

 

Українська Академії акмеологічних наук УААН (відділення “Кібернетична акмеоло-

гію”)  здійснює дослідження Людини з метою конструювання Моделі Акме- Особи  для роз-

криття сутності організму, його потенційно-ресурсних можливостей, самоактуалізації на ос-

нові проектування і реалізації Кібернетично - Акмеологічної Біологічної Системи (КАБС). 

Мета впровадження КАБС - проаналізувати основні властивості організму людини (вроджені 

якості людської натури, інсайт), вплив на людину внутрішніх і зовнішніх факторів, спрогно-

зувати домінанту поведінки людини на основі її генотипу і виховання і визначити індивідуа-

льні шляхи досягнення розвитку її акме- потенційно-ресурсних можливостей сформувавши у 

діалоговому режимі: поради, рекомендації, технології, алгоритми, програми, ігрові моделі 

поведінки тощо для зацікавленої Особи. 

Автор, як керівник відділення «Кібернетична акмеологія» займається дослідженням 

проблеми «свободи» вибору Людини у сучасному світі та визначення Особою свого акме- 

шляху життєдіяльності на основі її базових потенційно-ресурсних параметрів. 

Автором на основі системного аналізу спроектована кібернетично-акмеологічна екпер-

тно-аналітична система (КАЕАС) прогнозування життєдіяльності гармонійної акме- Люди-

ни, яка досліджує біля 4 000 чинників, що характеризують суть Людини (генотип, виховання, 

освіта) з метою визначення акме- тренду мети Особи на різних проміжках часу її життєдія-

льності. 

Аналіз автора ґрунтується на поняттях самоактуалізації, самодостатності здорової лю-

дини, її автономності, відносної незалежності, а також на основі концепції і принципах таких 

наук, як кібернетична акмеологія, біхевіоральна кібернетика (КіберАкмеБіхевіоризм), Кібе-

рАкме-Аксіологія або Кібернетична аксіологія та холістичного кібераналізу. 

Автор розробляє  та реалізує АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ на основі нової науки – 

КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЯ,  головне призначення якої  МОДЕЛЮВАННЯ: Норматив-

но – Гармонійної Акме- Людини; Індивідуально – Гармонійної акме- Особи. Акме- Модель 

Особи досліджується як: нормативна та індивідуальна (минула, поточна, майбутня-

прогнозна), а також мінімальна, максимальна, міні-максна, моно-, полі- акмова, н- вимірна, 

ймовірностна, динамічна, статистична тощо. 

Кіберакмеологія – це наука про технологічне моделювання розвитку та удосконалення 

творчої індивідуальності людини (особистості); методологія проектування нових знань сто-

совно технології досягнення бажаного результату; технологічні моделі і методи створення 

Архітектоніки (гармонійне сполучення частин у єдине ціле) креативного саморозвитку осо-

бистості на еволюційному шляху творчої зрілості; термін, який вводиться для позначення 

нового напрямку у дослідженні, аналізі та впровадженні технологічних комп’ютерно-

математичних акме-систем, що базується на основних принципах таких наук як кібернетика, 

акмеологія, нейрокібернетика, психологічна кібернетика, нейроинформатика, синергетика, 

біхевіоризм  тощо. Результатом роботи КАЕАС – є «побудова» комп»ютерної моделі Особи 

(нормативної та індивідуальної) з метою системного аналізу та видачі особі, приймаючої рі-

шення (ОПР) нових технологій, методик, програм, алгоритмів, моделей тощо, які синтезують 

шляхи досягнення конструктивної мети людини з урахуванням її індивідуального генотипу, 

освіти та виховання.     
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТУ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 

Н.И. Аралова
1
, Ю.И. Мастыкаш

1
, И.В. Машкина

2
   

1
 Институт кибернетики НАН Украины, 

2
Академия труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины 

 

Эффективность отбора  во многом связана с организацией массовых обследований лиц, 

предназначенных для выполнения тех или иных видов деятельности [1], в том числе опреде-

лению основных параметров систем дыхания, гемодинамики и крови. Большие объемы по-

лученной информации, разнообразной по существу и подлежащей предварительной обра-

ботке, затрудняют её всесторонний качественный анализ. Существует целый ряд работ, 

представляющих программное обеспечение для расчета параметров кислородных режимов 

организма (КРО) [2-4], возможности которых лимитировались существующим уровнем раз-

вития вычислительной техники и программного обеспечения. В данной работе представлено 

описание современного программного продукта соответствующего нынешнему развитию 

технической и программной базы, что одновременно позволяет расширить возможности са-

мой системы, реализовать существующие математические модели отвечающие заданным 

требованиям точности и достоверности.  

Одним из наиболее эффективных способов получения информации о состоянии ФСД 

по-прежнему является оценка  КРО. Наряду с экспериментальными исследованиями в после-

днее время используются методы математического моделирования отдельных функциональ-

ных систем и организма в целом, при тех или иных возмущениях, в частности при выполне-

нии  работы в экстремальных условиях высокогорья, т. е. в условиях гипобарии. Их резуль-

таты позволяют дополнить систему экспериментальных данных и позволяют осуществить 

более полную оценку резервных возможностей организма. Именно поэтому эффективность 

управления процессом обследования тесно связана с моделированием, т.е. использованием 

моделей для определения различных характеристик ФСД. Не все объекты и процессы в ор-

ганизме можно представить в виде достаточно полных моделей. В связи с этим при их пред-

ставлении часто используют отдельные показатели – модельные характеристики. Моделиро-

вание ФСД рассматривают с точки зрения системного подхода, учитывая специфические 

условия тренировки, требования к организму спортсмена. Сопоставление индивидуальных 

характеристик при различных возмущениях с модельными данными позволяет найти наибо-

лее общие резервы организма, определить перспективы для дальнейшего развития. Именно 

такие возможности предоставляет математическая модель КРО. С развитием вычислитель-

ной техники и программного обеспечения появились новые возможности для реализации ма-

тематического обеспечения оценки КРО. В сравнении с предыдущими программами, реша-

ющими эту задачу, в новой версии реализована, во-первых полноценная база данных, даю-

щая возможность полного анализа динамики изменений на протяжении полного цикла об-

следования, во-вторых возможность совершать сравнительный анализ, опираясь на нормиро-

ванные по разным критериям данные (данные могут нормироваться по идеальным значени-

ям, средним значением в общей группе, эталонным значениям одного человека и сравнение 

групп) и их графическое представление. При разработке АИС были реализованы два рабочих 

места: Физиолога  и Лаборанта. Подобное разделение было связано с тем, что для сбора дан-

ных в процессе обследования необходим набор специфических знаний и навыков, в то время 

как для снятия начальных данных таковые не обязательны, кроме того, лабораторные иссле-

дования крови производятся не непосредственно на рабочем месте, а в лабораторных иссле-

дованиях. Показатели, характеризующие состояние системы внешнего и альвеолярного ды-

хания, сердечной деятельности, системы кровообращения регистрируются приборами непос-

редственно  в процессе обследования  и сразу же могут быть использованы в качестве исход-

ных данных.   
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Планомерное накопление данных, их систематизация с последующей обработкой и 

анализом обеспечивают распознаваемость и объективность характеристики большого коли-

чества лиц, которые могут быть обследованы, дают возможность проследить динамику из-

менения показателей в процессе адаптации к экстремальным условиям жизнедеятельности и 

работы, выявить возможные нарушения в процессе адаптации, установить связь между отде-

льными показателями, провести их дифференциацию, выявить резервные возможности орга-

низма того или иного лица для работы в экстремальных условиях высокогорья и проследить 

динамику основных показателей в процессе восстановления после окончания этой работы. 

Накопление структурированной информации в базе данных обеспечивает эффективные 

средства для коллективного использования информации в многопользовательском режиме; 

получение справок по всем информационным массивам или по отдельным фрагментам, в том 

числе по произвольному набору условий, которые задаются пользователем; построение ря-

дов значений показателей из структуры БД и их передачи ля статистической обработки и 

анализа; автоматизации процесса оценивания результатов тестирования с последующей ин-

теграцией показателей различных сторон подготовленности резервных возможностей орга-

низма человека; формирование исходящих документов, таблиц, графиков, отчетов, гистог-

рамм для различных категорий пользователей; проведение ретроспективного анализа много-

летней подготовки лиц для работы в экстремальных условиях высокогорья для обобщения 

опыта подготовки таких лиц, в частности, опыта начального отбора и подготовки; создание 

модельных характеристик функциональной системы дыхания лиц, способных выполнять ра-

боту в экстремальных условиях высокогорья. 

Данная система применялась в практике обследования  спортсменов–альпинистов, со-

вершающих восхождения  на вершины выше 8000 м на Эльбрусской медико-биологической 

станции НАН Украины (п. Терскол, Кабардино –Балкария, РФ). 

Предложенная автоматизированная информационная система может оказать сущест-

венную поддержку при решении  комплекса задач, связанных с процессом отбора альпинис-

тов, с учетом состояния здоровья, уровня развития и тренированности и с учетом состояния 

основных систем  жизнедеятельности организма, лимитирующих возможности выполнения 

ими работы в условиях гипобарической гипоксии. Также можно использовать эту систему 

для реабилитации организма альпинистов в восстановительный период после серьезных 

травм, в процессе реабилитации в период после прекращения активной спортивной деятель-

ности. Опыт работы с моделями кислородных режимов организма (КРО) может привести и к 

постановке новых исследовательских задач, решение которых так необходимо при подготов-

ке и отборе лиц для выполнения тяжелой физической работы в экстремальных условиях вы-

сокогорья.  
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ФЕНОМЕН ДОСКОНАЛИХ КУТОМІРІВ І  ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНА ПРИРОДА 

ВИМІРЮВАНЬ 

О.В. Бандирська 

Державне підприємство «Український науково-дослідний та навчальний центр проблем ста-

ндартизації, сертифікації та якості» при Держспоживстандарті України, м. Львів 

 

 Розглядається феномен досконалих кутомірів з позицій філософського підходу до ро-

зуміння проблеми вимірювання в науці. Досконалим кутоміром називається пристрій для 

відліку кутових відстаней за деяким числом позначок на круговій шкалі, усі відстані між 

якими перелічують фіксованим числом способів множину відстаней, кратних значенням чи-

сел натурального ряду [1].  

 
(а)                                               (б) 

Рис.1 – Iкали досконалих кутомірів з двома (а), трьома (суцільні лінії) та чотирма (перервані 

лінії) позначками (б) 

Шкала кутових відстаней кутоміра з двома позначками вичерпує множину всіх кутових 

відстаней між цими позначками, кратних числам натуральному ряду {1, 2}, а шкали з трьома 

та чотирма позначками – ряду {1, 2, …,6}, причому шкала останнього – рівно двома різними 

варіантами відліку. Система досконалих кутомірів, які доповнюючи один одного, утворюють 

ансамбль досконалих кутомірів у вигляді обертової симетричної фігури (рис.1б). Феномен 

ансамблів досконалих кутомірів слід трактувати, як ще один приклад довічно існуючих за-

конів  гармонії світобудови, що дає змогу краще зрозуміти інформаційну картину світу. 

Йдеться про зв'язок геометричних властивостей простору-часу з теоретико-пізнавальною 

природою вимірювання, які співвідносять за певними законами математичний формалізм 

теорії й фізичні об’єкти, в т.ч. Відповідність числових значень теоретичних величин і реаль-

них показів вимірювальних приладів. Застосування досконалих кутомірів в метрології та ін-

формаційно-вимірювальних технологіях відкриває шлях до подолання важливої науково-

прикладної проблеми сьогодення –  зменшення надмірності систем, зокрема інформаційної 

надмірності вимірювальних систем, та підвищення якості результатів вимірювання  [2].   
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ АВТОМАТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ОНТОЛОГІЙ 

О.В. Бобко 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

 

Вступ 
Метою даної доповіді є висвітлення існуючих інструментів автоматичної генерації он-

тологій та побудова системи критеріїв їх оцінки та порівняння. Для здійснення нашого аналі-

зу, ми пропонуємо побудову життєвого циклу онтології, який передбачає їх створення на ос-

нові деякого набору текстових і/або  XML-подібних документів з подальшим розвитком он-

тології, враховуючи при цьому максимально можливу автоматизацію цього процесу.   

 Підготовча стадія  

 Аналіз  

 Валідація  

 Модифікація  

 Серіалізація  

Критерії оцінки онтологій та засобів їх генерації 

Вимоги до інструменту: 

 Рівень (можливості) автоматизації процесу генерації онтологій чи  окремих його стадій 

 Розширюваність 

 Незалежність від додаткових джерел інформації 

 Незалежність від мови початкових даних 

Вимоги до вихідної онтології: 

 Повторне використання 

 Цілісність і точність  

Класифікація засобів згідно методів їх реалізації 

1) Побудова онтологій шляхом перетворення XML-подібних документів (напр. [1]) 

Цю групу методів можна розділити на такі підгрупи:  

 Перетворення XML документів за допомогою теорії реляційних баз даних 

 Генерації онтології на основі XML Schema 

 Генерація онтологій на основі UML 

 Побудова онтологій на основі DTD 

2) Використання сторонніх ресурсів  (напр. [2]) 

Використання вже існуючих лексичних баз даних, словників та тезаурусів дає змогу не 

тільки проводити розширення і валідацію наявних онтологій, але також і створювати 

онтології деякої предметної області «з чистого листа» (в більшості випадків шляхом 

виокремлення деякої підмножини взаємопов’язаних термінів зі словника з подальшим 

визначенням залежностей між ними) 

3) Застосування лінгвістичного аналізу текстів, написаних природною мовою (напр. [3]) 

Дана група методів передбачає застосування ряду підходів, наприклад використання 

лексико-синтаксичних шаблонів та граматик, граматичних особливостей мови, аналіз 

глибинних відмінків, тощо. Однією з проблем даної групи методів є їх орієнтації на од-

ну конкретну мову (в більшості випадків на англійську).  

4) Застосування засобів інтелектуального аналізу даних (напр. [4]) 

Засоби агломеративної ієрархічної кластеризації текстових документів дають змогу ви-

окремити групи, що відповідають концептам предметної області та побудувати таксо-

номічні відношення між ними. Побудова відношення Галуа між частково-

упорядкованою множиною об’єктів та частково-упорядкованою їх властивостей  також 

дає змогу отримати математичний об’єкт придатний до серіалізації на одну з мов опису 

онтологій. 
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Висновки 

Розглядаючи можливість автоматизації різних стадій автоматичної генерації онтології 

ми дійшли до таких висновків:  

 підготовчу стадію та стадію серіалізації у всіх випадках можливо повністю 

автоматизувати, оскільки дані процеси є повністю тривіальними і зводяться до 

примітивних операцій над рядковими даними або до перетворення деревовидних 

структур даних у деякий XML-подібний формат; 

 автоматизація стадії аналізу здебільшого теж показує хороші результати. Побудова 

концептів, таксономіних відношень між концептами та відношень належності 

екземплярів до класів автоматизується і всіх описаних методах генерації онтологій. 

Можливість повної автоматизації побудови нетаксономіних відношень все ще 

лишається відкритим питанням. Відкритим є також питання повної автоматизації 

найменування концептів, особливо це стосується методів автоматичної генерацїі 

онтологій заснованих на використанні ієрархічної кластеризації та формального аналізу 

концептів. Дану проблему можливо вирішити за рахунок використання зовнішіх 

джерел.   

 стадія валідації зазвичай потребує втручання експерта. В цьому контексті засоби на 

зразок WordNet без сумніву заслуговують на особливу увагу за великі можливості для 

автоматизації валідації.   

 стадія розширення також потребує особливої уваги при автоматизації. Особливо це 

стосується випадку її зведення до узгодження і злиття онтологій. В деяких випадках 

додання нових сутностей та зв’язків в онтологію може відбуватись методом відмінним 

від того, який використовувавсь на початковому етапі.  

В цілому ми дійшли до висновку, що для ефективного використання онтологій для ке-

рування знаннями слід збудувати систему, щоб поєднувала різні методи автоматичної гене-

рації. Генерація онтологій на основі XML документів становить важливість через те, що да-

ний формат став по-суті стандартом для обміну даними між застосунками. Великий інтерес 

викликають методи засновані на аналізі формальних концептів та ієрархічній кластеризації 

зогляду на їх більшу незалежність від мов текстових документів і мають потужну математи-

чну основу. Для автоматизації стадії валідації інтерес викликає використання словників і те-

зуарусів. Ключовою складовою система керування знаннями має бути засіб узгодження та 

злиття онтологій, що забезпечив би коректну інтеграцію організаційних та позаорганізацій-

них знань. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА СИСТЕМА, ЯК СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

В.В. Бойко 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Вступ. Позитивні зміни в сфері світового транспорту супроводжуються рядом негатив-

них наслідків, масштаби і значущість яких дають підстави оцінювати їх як стратегічні на-

прямки національного масштабу [1]. До їх числа відносять високий рівень людських втрат, 

значні матеріальні збитки, зростання споживання не відновлюваних джерел енергії і негати-

вного впливу на довкілля.  

Постановка задачі. Окрім швидкості руху, потужності та стильності автомобіль пови-

нен мати інтелектуальні елементи, головне застосування яких – безпечний рух, автомобіль, 

який здатний розуміти, оцінювати і контролювати дорожню ситуацію. Метою роботи є ана-

ліз та систематизація теоретичних та прикладних результатів щодо застосування сучасних 

інформаційних та інноваційних технологій інтелектуалізації автомобіля. Під інтелектуалі-

зацією слід розуміти здатність автомобіля автономно реагувати на конкретні, особливо небе-

зпечні ситуації під час руху. Ставиться завдання можливості реагування та керування авто-

мобілем без участі водія, або частковій відсутності задач, які покладені на водія, за допомо-

гою різноманітних датчиків і систем автоматики та порівняння із інтелектуальною здатністю 

водія. Під інтелектуальністю розуміємо не окрему їзду автомобіля, а їзду лише за певних 

умов (заїзд в гараж, паркування, автоматичний рух по автомагісталях, реагування на небез-

пеку). 

Підходи та методи вирішення задачі. В останні роки оснащеність автомобіля елект-

ронними автоматичними системами різко зросла. Зовсім недавно мікропроцесорні системи 

запалювання, системи автоматичного управління двигуном, системи впорскування палива, 

електронні системи управління гідравлічними гальмами, бортова самодіагностика були 

останніми досягненнями в області інтелектуалізації автомобіля. Тепер їх відносять до тради-

ційних систем і встановлюють на кожний серійний автомобіль. 

До сучасних інтелектуальних систем можна віднести: інформаційну систему водія з мі-

кропроцесорним забезпеченням, супутникову навігаційну систему, радарні та ультразвукові 

системи захисту автомобіля від зіткнень. Відповідні наукові розробки з теорії та конструю-

вання автомобілів мають будуватись на фундаментальних основах теорії автомобіля з вико-

ристанням системного підходу, сучасних математичних методів, обчислювальної техніки та 

електроніки [2]. У розрахункових та експериментальних дослідженнях мають бути відтворе-

ні новітні досягнення з розвитку конструкції сучасних легкових автомобілів, відомі із світо-

вої практики. Для цього потрібно розробляти нові методи управління та контролю дорож-

ньою ситуацією, поширювати багатоваріантний аналіз з пошуками шляхів до оптимізації аг-

регатів та засобів управління для сімейства нових легкових автомобілів. Наукові методи опе-

ративного визначення експлуатаційних якостей різних моделей автомобілів мають бути дос-

татньо надійними та достовірними.  

У доповіді запропоновано підхід до формування інформаційної технології застосування 

інтелектуальної системи на базі електронних систем автоматичного управління системами 

автомобіля. 
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РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ В 

СКЛАДІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

І.В. Бурляй 
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

 

Для розв'язання задачі з розробки структурної схеми системи зв’язку автоматизованої 

системи оперативного управління (АСОУ) та оцінювання надійності інформаційних потоків 

необхідно розробити моделі діяльності АСОУ та методику дослідження підсистеми зв’язку у 

відповідністю із вимогами, що накладаються специфікою діяльності аварійно-рятувальних 

підрозділів. 

На відміну від багатьох інших складних систем, в системі цивільного захисту одним із 

головних показників успішного функціонування є критерій часу, необхідний для вироблення 

рішень щодо організації дій підрозділів на місці ліквідації НС. 

Попередній аналіз поставлених задач вказує на необхідність розробки структури 

АСОУ, які будуть позбавлені недоліків розгорнутих на сьогодні систем – які є фактично 

системами оперативно-диспетчерського управління з обмеженими функціями управління 

підрозділами на місці ліквідації НС. 

 

Рис. 1 – Структурна схема багаторівневої системи зв’язку в складі автоматизованої системи 

оперативного управління 

Основними каналами обміну інформацією в АСОУ є звичайні телефонні й телеграфні 

провідні й радіотехнічні бездротові канали, застосовувані для забезпечення двостороннього 

зв'язку між окремими абонентами, пунктом зв’язку пожежно-рятувальної частини (ПЗЧ), 

пунктом зв’язку загону (ПЗЗ), черговою частиною Оперативно-диспетчерської служби 

оперативно-координаційного центру (ЧЧ ОДС ОКЦ) із міськими спеціальними службами 

тощо. 

На рис. 1 показано структурну схему багаторівневої системи зв’язку в складі АСОУ, 

яка дозволяє структурувати потік інформації за ієрархічними рівнями користувачів даної 

системи зв’язку. Формування топології багаторівневої системи зв’язку АСОУ з 

використанням технологій загального користування та спеціалізованих систем зв’язку  

дозволяє врахувати можливі варіанти утворення каналів зв’язку з використанням 

різноманітних систем. Розроблена схема зв’язку повинна забезпечувати автономне 

функціонування аварійно-рятувальних підрозділів в умовах пошкодження інфраструктури 

зв’язку в масштабах всієї країни; забезпечувати безперебійність, перешкодозахищеність, 

надійність та високу оперативність зв’язку. Система зв’язку з використанням мереж 

загального користування має забезпечувати адміністративно-управлінський зв'язок 

підрозділів в умовах повсякденної діяльності, зв’язок з місцевими громадами, 

індивідуальними абонентами тощо. 
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МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК ЗАДАЧА 

КЛАССИФИКАЦИИ 

С.В. Веревкин 

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка 

 

Вступление. Высококачественная система образование в современных условиях - одно 

из непременных условий конкурентоспособности, экономической и национальной безопас-

ности государства. Этим определяются глобальные тенденции во внутренней политике мно-

гих государств, проявляющиеся во введении государственных образовательных стандартов и 

в обеспечении равного доступа к качественному образованию для всех граждан.  

В соответствии с Указом Президента Украины, постановлений Кабинета министров 

Украины и приказов Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины [1-4], 

разработана новая стратегия реформирования системы среднего образования в Украине, на-

правленая на обеспечение государственных гарантий равного доступа к качественному обра-

зованию и организацию аналитического сопровождения всех управленческих решений. 

Одним из основных принципов этой стратегии состоит в создании государственно-

общественной системы управления сферой образования. Важнейшей составляющей такой 

системы является государственная система мониторинга, способная осуществлять система-

тический сбор, обработку данных, сопоставление и оценку деятельности каждого учебного 

заведения или групп учебных заведений. 

До настоящего времени оценкой качества и эффективности системы образования зани-

маются представители самой системы (районные, городские и областные отделы образова-

ния и др.), что снижает объективность оценки деятельности учебных заведений. 

Одним из основных требований к системе мониторинга является уменьшение влияния 

представителей системы образования на процесс формирования базы данных и оценки дея-

тельности учебных заведений. 

Система мониторинга также должна быть инструментом обратной связи в целях коор-

динации реализуемых проектов, оценки программ или выработки политики государства в 

сфере образования и информирования широкой общественности. Она должна быть открытой 

для всех групп потребителей, а также администраторов в сфере образовательных услуг, но, в 

тоже время, обеспечивать доступ к базам данных ограниченного круга лиц, уполномоченных 

высшим органом управления – Министерством образования и науки Украины. 

Автоматизированная информационная система мониторинга «Рейтинг». Первый 

этап реализации стратегии [4,5] предусматривает создание в 2010-12 годах автоматизирован-

ной системы мониторинга деятельности средних общеобразовательных учебных заведений.  

Автоматизированные информационные системы мониторинга деятельности учебных 

заведений (далее АИС) разрабатываются и внедряются во многих странах мира. Обзор и ана-

лиз этих систем дан в работе [6].  Как правило, задача мониторинга деятельности учебных 

заведений решается с помощью АИС, спроектированных на основе статистических моделей 

данных. Такой подход не позволяет отслеживать влияние множества взаимосвязанных вне-

шних и внутренних факторов на деятельность отдельных учебных заведений, которые явля-

ются предметом мониторинга, исходя из сути сформулированной выше проблемы.  

Существующие системы являются ведомственными – закрытыми для потребителей об-

разовательных услуг и дающими некоторую обобщенную картину работы системы образо-

вания в целом, оставляя без внимания отдельные школы. 

Исходя из изложенных выше требований, мониторинговые исследования должны сос-

тоять в сопоставлении и оценке деятельности отдельных учебных заведений или групп учеб-

ных заведений, по отдельным или по группам взаимосвязанных факторов. 

Государственной инспекцией учебных заведений МОН Украины была разработана сис-

темная модель школ и методика рейтинговой оценки их деятельности [6]. Определение рей-

тингов осуществляется по критериям, являющимся характеристикой состояния учебного за-

ведения под влиянием объективных (социально-экономические, географические и т.п.) и су-
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бъективных (контингент преподавателей, учеников, руководства и т.п.) факторов. Входные 

данные для расчёта – показатели деятельности учебного заведения за прошедший год, разра-

ботанные на основе нормативно-законодательной базы Украины. Выходные – рейтинговые 

оценки интегрированные или по заданным номинациям. 

В рамках национального эксперимента [5], на основе указанных требований, создана и 

внедряется первая версия АИС «Рейтинг» [http://rating.devstudio.com.ua/]. Она разработана на 

основе Web-технологий как составная часть государственно-общественной системы управ-

ления образованием с открытым доступом к результатам мониторинга всем работникам и 

потребителям услуг системы образования. 

Мониторинг деятельности учебных заведений как задача классификации. В АИС 

«Рейтинг» заложена системная модель, разработанная на основе известного подхода, с опре-

делением рейтинговых оценок как средне взвешенное значение показателей деятельности 

школы. Значения весовых коэффициентов определены экспертами исходя из субъективного 

представления о характере и силе взаимосвязей между входными данными и результатом.  

Анализ опыта применения АИС «Рейтинг» в рамках эксперимента позволяет сделать 

следующие выводы, что:   

1. Используемая информационная модель, построенная экспертами, не достаточно полно 

отражает множество системообразующих связей в таком сложном объекте, как школа.  

2. Весовые коэффициенты определены экспертами исходя из их субъективных представ-

лений о состояниях «школа-лидер», «школа-аутсайдер» и т.п., а также о силе влияния 

факторов на изменение этих состояний школ. 

Таким образом, представляется актуальным в дальнейшей разработке АИС «Рейтинг» 

уменьшит влияние субъективности  факторов на процесс мониторинга. 

Задача мониторинга может быть представлена следующим образом. Пусть X  -  множе-

ство объектов (школы), а элемент   Xxxxx n  ,...,, 21 – количественные характеристики об-

ъекта (школы), Y  — множество классов (состояния школы - «школа-лидер», «школа-

аутсайдер» и т.д.). Существует неизвестная целевая зависимость – отображение YXy :* , 

значения которой известны только на объектах конечной обучающей выборки 

    mm

m yxyxX ,,,, 11  . Требуется построить алгоритм YXa : , способный классифици-

ровать произвольный объект Xx .   

Роль эксперта сводится к формированию обучающих выборок и в определении принад-

лежности объекта к классу. Системообразующие связи и их сила находится АИС при обуче-

нии. При этом доля субъективизма в результирующей оценке уменьшается. 

Таким образом, задача мониторинга, в постановке указанной выше, сводится к задаче 

классификации и может быть решена с помощью нейросетевых технологий.  
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ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ 

В.А. Висоцька, Л.Б. Чирун, Л.В. Чирун 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Відповідно до основного призначення, модуль формування контенту забезпечує зби-

рання інформації з різноманітних Web-сайтів та її форматування; виявлення ключових слів, 

понять контенту; автоматичну рубрикацію контенту; виявлення дублювання змісту контен-

ту; вибіркове поширення контенту [1-3]. 

Формальна модель процесу формування інформаційних ресурсів подана у вигляді 

, , , , , , ,Formation X C Gathering Formatting KeyWords Categorization Backup Dissemination , 

де X  – множина вхідної інформації з Web-сайтів (табл. 1), C  – множина контенту, 

Gathering  – функція збирання інформації з джерел, Formatting  – функція форматування ін-

формації, перетворення в множину контенту, KeyWords  – функція виявлення ключових слів, 

понять, Categorization  – функця автоматичної рубрикації, Backup  – функція виявлення дуб-

лювання змісту контенту, Dissemination  – функція вибіркового поширення контенту. 

Таблиця 1 

Множини Позначення Діапазон Векторне подання 

вхідна інформація ix X  1, Xi n          1 2, , ,
Xnx t x t x t x t  

контент rc C  1, Cr n          1 2, , ,
Cnc t c t c t c t  

Оптимальне рішення, яке здатне допомогти орієнтуватися в динамічній вхідній інфор-

мації з різноманітних Web-сайтів, надають процеси синдикації даних (збирання інформації з 

джерел і наступне поширення її фрагментів відповідно до потреб користувачів). Технологія 

синдикації контенту містить у собі “навчання” програм збирання даних структурним особли-

востям окремих джерел, безпосереднє сканування контенту, приведення до загального фор-

мату (XML), класифікацію. Засоби класифікації та розподілу контенту – це інформаційно-

пошукові системи вибіркового поширення контенту (контентний роутер). Контент, що над-

ходить у систему, аналізується щодо відповідності тематичним запитам. Релевантний кон-

тент розсилається користувачам та завантажується в тематичні БД. 

Множина контенту формується рівняннм   , ,G FC Formatting Gathering X U U , де 

GU  – множина умов збирання інформації з різноманітних джерел, FU  – множина умов фор-

матування інформації. Функція виявлення дублювання контенту  , BC Backup C U , де BU  – 

множина умов виявлення дублювання змісту контенту. Виявлення дубльованого за змістом 

контенту у СЕКК виконується на основі лінгвостатистичних методів, що полягають у вияв-

ленні загальних термів, ланцюжки яких утворять словесні сигнатури контенту. 

Для функції виявлення подібного контенту і дублікатів справедливе правило рефлекси-

вності: ,i j i jc c c c , де ,i jc c  – довільний контент, “ ” – оператор подібності, “” – опе-

ратор дублювання [3]. Оператор подібності не має властивості симетричності. Із подібності 

контенту ic  контентові 
jc  не випливає протилежне, тобто: i jc c  j ic c . Також не вико-

нується умова транзитивності: ,i j j kc c c c  i kc c . Для відношення дублювання симетри-

чність і транзитивність виконуються: 
i j j ic c c c    та ,i j j k i kc c c c c c    . Відношення, 

яке має властивості рефлексивності, симетричності та транзитивності є відношенням еквіва-

лентності, тобто відношенням збігу змісту або дублювання. Кожному контенту iC  за наведе-

ним вище алгоритмом збігу термів у контексті ставиться у відповідність вектор з елемента-
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ми: 
1, ,

0, .

i j

ij

c c
a

інакше


 


 [3], тобто 

11 1

1

..............

n

B

n nn

a a

U

a a

 . Умова симетричності записується як 

, : ij jii j a a  , а умова транзитивності: , , : 1, 1 1ij jk iki j k a a a     . Критерії подібності при 

зміні кількості порівнюваних термів min 0
N N N N

ij ji ij

i j i j

a a a
    

      
    
  , 

max max
N N N N N

ij jk ik ij

i j k i j

a a a a
    

     
    
  , де N  – кількість контенту. Коефіцієнт асимет-

ричності асоціюється з визначенням дублікатів, а рівень транзитивності – з повнотою. Пере-

вірка коефіцієнтів асиметричності і транзитивності використовується для формальної пере-

вірки наближення відношення до властивостей еквівалентності [3]. 

Функція автоматичної рубрикації   , ,Ct K CtC Categorization KeyWords C U U , де 

 , KKeyWords C U  – функція виявлення ключових слів, понять, KU  – множина умов вияв-

лення ключових слів, понять, CtU  – множина умов автоматичної рубрикації, CtC  – множина 

класифікованого контенту. Опрацювання множини контенту C  для виявлення значущих 

ключових слів побудоване на принципі виявлення ключових слів за змістом (термів), тобто 

базується на законі Зіпфа і зводиться до вибору слів із середньою частотою появи (найбільш 

вживані слова ігноруються за допомогою словника, а рідкісні слова з текстів повідомлень не 

враховуються). 

Функція вибіркового поширення контенту  ,D Ct DsC Dissemination C U , де DC  – мно-

жина вибірково поширеного контенту, DsU  – множина умов вибіркового поширення контен-

ту. Вибіркове поширення списку контенту sup( )Ds CtC C  залежить від рівня попиту на цей 

контент. Асоціативне правило формування списку контенту складається зі списку контенту 

CtC  (первісний список) і списку контенту, вибраного із первісного – похідний список DsC , 

тобто Ct DsC C . Формування асоціативного правила – формування контенту, утвореного 

внаслідок об’єднання первісного і похідного списків. Ймовірність утворення асоціативного 

правила є ймовірність, з якою контент із первісного списку CtC  з’являться разом із контен-

том із похідного списку DsC  в БД, тобто 
sup( )

( )
sup( )

Ct Ds
Ct Ds

Ct

C C
cf C C

C


  . 

До інших показників відносяться прибутковість ( lf ) та зростання ( ct ). Правила зрос-

тання та прибутковості формуються через функції відповідно 

sup( )
( ) ( )

sup( )
Ct Ds Ct Ds

Ds

lf C C cf C C
C


    , 

sup( ) sup( )
( )

sup( )[1 ( )]

Ds
Ct Ds

Ct Ds

C
ct C C

cf C C

 
 

  
. 

Похідний список вибраних правил визначає користувач. Часто вживаним списком кон-

тенту є список, формування якого перевищує мінімальний рівень. Навіть при встановленні 

цієї умови списків часто вживаного контенту в запитах буде так само багато, тому обмежу-

ється вибірка: ( ) min( ` , ( ) ( ` ))Ct Ds Ct Ct Ct Ds Ct Dsip C C C C cf C C cf C C       . 

Литература 

1. Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник // 

Видавництво національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2009. – 612 с. 

2. Советов Б.Я. Моделирование систем (2-е изд.) / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев, М.: Высшая школа, 

1998 р. 

3. Ландэ Д.В. Основы моделирования и оценки електронных информационных потоков: монография 

/ Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев, С.М. Брайчевский, О.М. Григорьев – К.: ТОВ "Інжиніринг", 2006. – 

348 с.  



Інформаційні системи і технології   CI – 2011  

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 291 

ОСОБЛИВОСТІ БІОМОРФНИХ КІБЕРНЕТИЧНИХ СИСТЕМ 

Н.С. Волкова, П.О. Колос 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Кібернетичною системою називають систему? яка складається з керуючого об’єкта, ке-

рованого об’єкта, а також прямого та оберненого зв’язків, які поєднують ці об’єкти [1]. Зага-

лом, кібернетика, охоплює всі можливі види систем управління, проте існує певний поділ 

кібернетики на кібернетику першого та другого порядку. Такий поділ провів в 1974 році 

Хейнц фон Фьорстер у своїй статті „Cybernetics of Cybernetics” [2]. На його думку, кіберне-

тика першого порядку – це кібернетика систем, за якими ведеться спостереження, а кіберне-

тика другого порядку – це кібернетика систем, що ведуть спостереження. 

Прибічники кібернетики другого порядку вважають, що знання є біологічним феноме-

ном, що кожен індивідум конструює свою „реальність” і що знання узгоджене, але не тотож-

не навколишньому світу чуттєвого досвіду [2]. 

Отже, кібернетика другого порядку – це переорієнтація ранньої кібернетики на природу 

біологічного пізнання і орієнтацію на суб’єкта. 

Одним із напрямків кібернетики другого порядку є біоніка [3], яка передбачає запози-

чення в природи цінних ідей і реалізації їх у вигляді конструкторських та дизайнерських рі-

шень, а також нових інформаційних технологій. Основою біонічного підходу в кібернетиці є 

моделювання особливостей живих організмів. Найкраще такий підхід показує себе при ви-

рішенні задач управління в умовах невизначеності, та в умовах, що постійно змінюються. У 

такому випадку необхідно постійно адаптуватися до змін зовнішніх умов, а тому управління 

технічною системою в таких умовах називають адаптивним. Кібернетичні системи, що базу-

ються на біонічному підході, називають біонічними або біоморфними. 

По сучасним науковим поглядам життя – це перш за все кібернетична система. З точки 

зору кібернетики, живий організм – це унікальна кібернетична машина, яка здатна до самоу-

правління. Функцію самоуправління виконує нервова система. Для цього необхідно мати три 

головні складові: 

1. Надходження інформації, яке відбувається по певному вхідному каналу. Інформацію 

сприймають рецептори – пристрої кодування, які перетворюють її у спеціального виду 

сигнал. 

2. Обробка інформації, яка здійснюється певним пристроєм декодування сигналів. 

3. Управління, яке досягається передачею керуючих сигналів до органів виконання пев-

них дій у відповідності до інформації, що надійшла. 

Таким чином, у світлі кібернетичних понять нервова система характеризується як сис-

тема інформації та управління. Усі відчуття – результат управління. Ми не чуємо, а дозволя-

ємо собі чути, не бачимо, а дозволяємо собі бачити. Саме кібернетична система будь-якого 

живого організму відповідає за його самозбереження.  

Таким чином, при розробці біоморфних кібернетичних систем необхідно перш за все 

відштовхуватись від процесів оброки інформації та особливостей того, як це здійснюється в 

структурі живих організмів.  

Живі організми постійно перебувають в умовах невизначеності і тому така кібернетич-

на система постійно приймає рішення в складних умовах, які майже ніколи неможливо фор-

малізувати.  

Отже, саме біоморфні особливості здатні забезпечити адаптивність кібернетичної сис-

теми до навколишнього середовища. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

Е.И. Восинская 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

Процесс кредитования связан с действием многочисленных и многообразных факторов 

риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в назначенный срок. Предоставляя 

ссуды, банк должен изучать факторы, которые могут повлечь за собой их непогашение. Та-

кое изучение именуют анализом кредитоспособности. 

Основная цель такого анализа - определить способность и готовность заемщика вер-

нуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора. Банк должен в 

каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, 

который может быть предоставлен в данных обстоятельствах. 

Целью данной работы является изучение методов анализа кредитоспособности заем-

щика, выявления преимуществ и недостатков для выявления оптимального метода определе-

ния кредитоспособности заемщика. 

Были рассмотрены такие методы: 

1) метод сбора информации о клиенте; 

2) на основе финансовых коэффициентов;  

3) на основе денежного потока;  

4) на основе показателей делового риска; 

5) метод рейтинговой (бальной) оценки; 

6) метод оценки кредитного риска; 

7) наблюдение за работой клиента. 

Рассмотрев вышеперечисленные методики, можно сделать вывод о том, что при оценке 

кредитоспособности предприятия необходимо учитывать следующее: 

 оценку ликвидности (текущей и абсолютной); 

 зависимость предприятия от заемных средств; 

 расходы по текущей деятельности; 

 долгосрочные вложения и обязательства; 

 рентабельность деятельности; 

 прибыльность фирмы. 

Имея недостатки, не один из методов не даст точных результатов. Поэтому для дости-

жения наиболее точных результатов всегда следует использовать комплексную методику 

оценки кредитоспособности, включающую несколько разносторонних методов. Такой под-

ход поможет значительно уменшить будущие риски сотрудничества с заемщиком, а допол-

нительные издержки предварительного анализа заемщика являються существенно менше во-

зможных потерь при невозврате кредита. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ РИЗИКІВ 

НА ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 

С.Л. Гамоцька 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Задачею управління ризиками є виконання процедур та дій, які дають можливість кері-

внику проекту виявляти, оцінювати, відслідковувати і усувати ризики до чи під час їх перет-

ворення в проблеми. Ризики бажано виявити як можна раніше і  ще до того, як вони перетво-

рились в проблему, тому що в цьому випадку прийняття відповідних заходів потребує мен-

ших ресурсів. Після виявлення ризику необхідно прийняти рішення про відповідні дії. За-

вдання керівника проекту – вибрати такі дії, які дозволять знизити ймовірність несприятли-

вої події або зменшити її наслідки у випадку реалізації ризику. При цьому бажано, щоб ви-

трати ресурсів були мінімальними. Це нескладний і нетрудомісткий процес, великих про-

блем с його впровадженням теоретично не виникає, однак на практиці це виявляється досить 

складним процесом 

При роботі з ризиками, тобто з існуючими факторами процесу, які мають потенційно 

негативний вплив, необхідно в першу чергу оцінювати ймовірність ризику, с якою даний ри-

зик стає проблемою. Для визначення ймовірності можуть використовуватися якісна шкала 

або чисельні значення (звичайно вибирають деякий набір типових значень, наприклад, 0,1; 

0,3; 0,5; 0,7; 0,9). Слід зазначити, що подія, яка повинна обов'язково відбутися, не є ризиком, 

і дії, які необхідно в зв'язку з цією подією виконати, визначаються в рамках звичайного пла-

нування і управління, а не управління ризиками. 

Алгоритм роботи с ризиками представлений на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема алгоритму роботи с ризиками 

Розглянемо етапи роботи з ризиками. Перший етап – це виявлення ризиків. Необхідно 

визначити ті ситуації чи події, які можуть викликати негативні наслідки для проекту. Учас-

ники проекту виявляють ризики на основі свого досвіду, набутого в попередніх проектах або 

на попередніх стадіях даного проекту. Виявлені ризики ретельно документуються. 

Етап 2 – аналіз та оцінка пріоритетності ризиків. Виявлений ризик слід проаналізувати, 

щоб визначити його потенційний вплив на витрати, графік робіт тощо. Для кожного ризику 

оцінюється також ймовірність, з якою він може реалізуватися. Пріоритет ризику визначаєть-

ся на основі добутку його ймовірності на можливі наслідки, які виражаються розміром очі-

куваних втрат. 

Наступний етап – планування дій у відповідь. Для кожного ризику визначаються кроки, 

необхідні для зниження ймовірності прояву ризику і його наслідків. Виконання планів не 

входить у процес управління ризиками, воно здійснюється в рамках основних процесів роз-

робки. Для боротьби з ризиками можна планувати не тільки дії, а й відповідні резерви (гро-

шові кошти, час, людські ресурси).  

1. Виявлення ризиків 2. Аналіз та оцінка 

приорітетності 

 

5. Коригування 4. Моніторинг і  

звітність 

3. Планування 6. Підведення  

підсумків 
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На етапі моніторингу ризиків виконується зміна пріоритетів і планів подолання ризиків 

при зміні їх ймовірності та наслідків, а також своєчасне виявлення ризиків, які реалізуються 

в даний момент. Даний етап по своїй суті являє повторення кроків виявлення та аналізу ри-

зиків. 

Для вибору оптимального методу реагування на ризики в програмному проекті необ-

хідно оцінити вірогідність виникнення незадовільного результату iP  та величину втрати iL  

для кожного виявленого i-го елемента ризику. Вихідними даними для планування є набір че-

твірок  iiii RELPR ,,, , де iR — 2-й елемент ризику, iP  — вірогідність i-го елемента ризику, Li 

— втрати по i-му елементу ризику, iRE  — вплив i-го елемента ризику. В результаті обчис-

люється вплив iRE  i-го елемента ризику на проект за формулою: 

   UOLUOPRE  , 

де RE  — показник ризику (Risk Exposure — схильність до риску); 

 UOP  — вірогідність незадовільного результату (Unsatisfactory Outcome); 

 UOL  — втрати при незадовільному результаті. 

Ймовірності виникнення ризиків визначаються за допомогою експертних оцінок або на 

основі статистики, накопиченої за попередні розробки. В результаті аналізу, базуючись на 

визначення елементів ризику, вірогідності, втрат та впливу ризику отримуємо оцінку впливу 

елементів ризику на програмний проект. На основі заданих параметрів виконується ранжу-

вання ризиків, яке полягає в призначенні кожному елементу ризику пріоритету, який пропо-

рційний впливу елемента на проект. Це дозволяє виділити категорії елементів ризику і ви-

значити найбільш важливі з них. Наприклад, можна впорядкувати елементи ризику по їх 

пріоритету. 

Для великих проектів кількість елементів ризику може бути дуже великою (30-40 еле-

ментів). У цьому випадку управління ризиком ускладнено. Тому до елементів ризику засто-

совують принцип Парето 80/20. За даним принципом 80% всього проектного ризику прихо-

диться на долю 20% від загальної кількості елементів ризику. В ходе ранжування визначають 

20% елементів ризиків, які називають істотними елементами. Надалі враховується вплив 

тільки істотних елементів ризиків. 

В результаті проведеного аналізу приходимо до висновку, що для вирішення задач 

управління ризиками в програмному проекті необхідно визначити еталонні рівні ризику в 

проекті, залежності між кожної четвіркою  iiii RELPR ,,,  і кожним еталонним рівнем, сфор-

мувати набір еталонних точок, що утворюють сферу зупинки проекту. При цьому для кожно-

го елемента ризику необхідно розробити план управління, пропозиції якого складаються у 

вигляді відповідей на питання «для чого, що, коли, хто, як і скільки». Для боротьби з ризи-

ками можна планувати не тільки дії, а й відповідні резерви (грошові кошти, час, людські ре-

сурси). Після формування планів управління кожним елементом ризику, вони інтегруються в 

загальний план програмного проекту. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ 

ПСИХОЛОГІЇ ЛІДЕРСТВА У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

Г.М. Гнатієнко
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, С.Г. Гнатієнко
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1
Українська Міжнародна Фондова Біржа, 

2
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 
Відомий філософ Йохан Хейзинга [1] переконливо довів, що гра більшою мірою, ніж праця 

була формувальним елементом в людській культурі, що найбільш фундаментальна діяльність 

людини відбувається у сфері гри і вся людська культура була формою гри. Особливо характер-

ною стала роль гри у комп’ютерну епоху, а для сучасної цивілізації Інтернет став простором, 

який породжує нові форми взаємодії людей, нові принципи конструювання їх взаємодії, пробле-

ми «віртуальної» свободи та безліч інших проблем. У мережі Інтернет здійснюються різні форми 

діяльності людей: комунікативна, пізнавальна, комерційна, ігрова. Світ, у якому ми живемо – це 

фрагмент реального світу, який сприймається людиною за допомогою органів чуття і може бути 

описаний такою моделлю:  

                                                       ,,, 11111 IigfFF ii                                                     (1) 

де 1F функція сприйняття органами чуття, 1

if органи чуття людини, 1

ig пороги чутливо-

сті органів чуття, які виконують роль фільтрів, які дозволяють сприймати лише суттєву для ситу-

ації інформацію, 1I множина індексів органів чуття: зору, слуху, нюху, смаку, дотику, рівно-

ваги та відчуття положення тіла у просторі. У віртуальній реальності значно змінюються пороги 

чутливості органів чуття: деякі органи стають більш загостреними, гіпертрофованими, а пороги 

інших стають нульовими, тобто ці органи у віртуальності не застосовуються. 

Віртуальна реальність, що створюється інтернет-середовищем, є простором взаємодії людей. 

Електронні засоби комунікації стали продовженням нервової ситеми людини і сприяють глобалізації 

суспільства. Віртуальна реальність характеризується такими ознаками: нав’язує новий ритм життя, 

сприяє зміні сприйняття світу людьми, зміщує і навіть знищує точки початку та закінчення подій, 

порушує принцип незворотності, як фундаментальну властивість нашого реального простору-часу, 

надає право на помилку у штучному світі, сприяє анонімності та псевдонімності комунікацій у вірту-

альному світі, надає можливість інсценуванню людської індивідуальності тощо. Віртуальне спілку-

вання має низку особливостей, які відрізняють його від реального спілкування. Комунікації є необ-

хідною умовою для здійснення управлінських дій – близько 80 % свого рабочого часу менеджери 

витрачають на комунікації. Віртуальне спілкування можна описати у вигляді такої функціональної 

залежності: 

 ,, 2222 IifFF i       (2) 

де 2

1f анонімність, яка є ефективним способои управління враженням про себе, сприяє психоло-

гічній розкутості, не нормативності, необмеженості нормами соціальних ролей; 2

2f в умовах 

обмежених можливостей органів чуття у віртуальній реальності резонансність спілкування стає у 

першу чергу першопричиною виникнення емоційної близькості; 2

3f можливість вираження 

співбесіднику не справжніх, а інсценованих почуттів; 2

4f обмежені можливості вираження по-

чуттів – у вигляді смайликів та текстових інтерпретацій; 2

5f добровільність віртуальних контак-

тів, можливість їх переривання у будь-який момент; 2

6f руйнування стабільної самоідентифіка-

ції, індивідуальності співбесідника. 

Однією з ознак XXI століття стало масове створення віртуальних організацій. Діяльність 

віртуальної організації можна представити у вигляді такої функції: 

 ,, 3333 IifFF i       (3) 
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де 3

1f місія та візія організації; 3

2f організаційна культура; 3

3f організаційна структура; 

3

4f структура управління організацією; 3

5f інформаційні потоки. 

Особливостями віртуальної організації є: функціювання у інформаційному просторі, доб-

ровільність участі, незалежність учасників організації, вільна конфігурація взаємозв’язків між 

учасниками, спільні цінності учасників у інформаційному середовищі, обмеженість взаємодії, 

територіальна розподіленість учасників тощо. У своїй теорії організації Вебер вказував на необ-

хідність чіткої формальної фіксації організаційних правил і норм [3]. 

Під грою будемо розуміти такий вид діяльності, що характеризується взаємодією гравців, 

дії яких обмежені правилами і спрямовані на досягнення мети. У грі жорстко регламентована іє-

рархія гравців, вона є не декларативною і орієнтовною, а жорстко впровадженою та реалізова-

ною. При цьому ієрархія у грі не корелює з соціальною ієрархією. Враження про гравця форму-

ється під впливом таких факторів: самоідентифікація гравця, бажаний та небажаний імідж, ро-

льові обмеження, культурно-етичні цінності. 

Для адекватного описання гри слід ввести поняття віртуально харизматичного лідера. Лідерство 

у цьому випадку має два аспекти: віртуальну владу та віртуальну харизму. Відомо, що влада є однією з 

основних аспектів існування організації і забезпечує керівнику 2/3 необхідного для керівництва впли-

ву. Знання та досвід у реальній організації, за експертними оцінками, впливають на результат. Діяль-

ність лідера у віртуальній організації можна представити у вигляді двох блоків ключових компетенцій 

– трьох менеджерських та п’яти власне лідерських: 

 ,, 4444 IifFF i       (4) 

де 4

1f планування (цілей, задач, дій, ресурсів тощо), 4

2f управління підлеглими, створення сис-

теми контролю, 4

3f здійснення контролю (моніторинг діяльності, виявлення проблем та їх усу-

нення), 4

4f формування стратегії організації, цілей, організаційної культари, 4

5f формування 

комунікацій, координація коаліцій, управління зв’язками, 4

6f  мотивація та спонукання, 4

7f фо-

рмування та підтримка цінностей, 4

8f навчання та розвиток. 

Формалізацію віртуальної поведінки лідера у грі можна описати введенням формули: 

 ,, 5555 IifFF i   

де 5

1f  природні властивості особи за формулою (1), 5

2f  поведінка, як функція виду (2) природних 

властивостей особи в результаті соціалізації, 5

3f віртуальне середовище за формулою (3), що склалося 

навколо гри, 5

4f  реальне зовнішнє середовище навколо віртуально харизматичного лідера як фізичної 

особи, 5

5f  матеріальні та віртуальні ресурси, доступні гравцям, 5

6f лідерські якості, описані форму-

лою (4), 5

7f  психологічні особливості, 5

8f правила гри. 

Людина здійснює свою діяльність у природному, соціальному, культурному та інших сере-

довищах. З розвитком цивілізації усе більше нарощується присутність людини у інформаційному 

середовищі. На сьогодні кіберпростір став невід’ємною частиною ноосфери. Структура кіберп-

ростору визначається процесами створення, зберігання, передачі, поширення, обробки, спожи-

вання, сприйняття інформації, процедурами взаємодії з соціальними інституціями, нормами кі-

берпросторової етики тощо. Для дослідження віртуального простору може успішно застосовува-

тися математичне моделювання та методи теорії прийняття рішень. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІОГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

С.В. Голуб, Н.В. Сисоєнко, В.Ю. Немченко 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Інформаційна технологія соціогігієнічного моніторингу  (ІТСМ) створюється з метою 

підвищення ефективності функціонування відділень гігієни дітей і підлітків (ГДіП) санітар-

но-епідеміологічних станцій. На основі результатів моніторингу санітарно-гігієнічних показ-

ників умов навчання, показників здоров’я учнів та їх інтелектуального розвитку планується 

побудувати технологію організації та управління  навчально-виховним процесом у сучасних 

закладах освіти. 

Технологія реалізується у вигляді інформаційної системи багаторівневого перетворення 

інформації на основі методології створення автоматизованих систем багаторівневого соціое-

кологічного моніторингу [1] шляхом адаптації цієї методології до нових умов використання.  

В ієрархічну структуру поєднуються моделі, які відображають для кожної дитини за-

лежність показників її інтелектуального розвитку та  здоров'я від ознак психоемоційного на-

пруження та її втоми під впливом навчального навантаження в умовах конкретного навчаль-

но-виховного процесу (урок, навчальний предмет, обсяг навчального навантаження впро-

довж дня, тижня та інші).  

На відміну від інших автоматизованих систем, для координації міжрівневих взаємодій 

моделей сусідніх страт використовується процес висхідного синтезу цих моделей. Управлін-

ня якістю перетворення інформації реалізується шляхом періодичного тестування моделей, 

їх заміни та перебудови структури  підсистеми перетворення інформації після кожної заміни 

моделі. Підсистема управління має ешелоновану структуру. На нижньому ешелоні реалізу-

ється безпосередній синтез нових моделей. На верхньому ешелоні відбувається вибір алгори-

тмів синтезу моделей із переліку існуючих або конструювання нових  алгоритмів. 

Адаптація методології [1] до нових умов використання реалізується шляхом вибору або 

створення методів формування структури підсистеми перетворення інформації відповідно до 

нового інформаційного опису об’єктів моніторингу даної предметної області. Розробляються 

також нові методи забезпечення інформативності масиву вхідних даних, нові методи синтезу 

моделей. 

Застосування  ІТСМ відкриває широкі можливості для формування та  застосування ке-

руючих впливів для об'єктно-орієнтованого управління навчальним процесом. Інформаційна 

система дозволяє забезпечити лікаря-гігієніста на лише чисельними даними, але і  інформа-

цією про значущість впливаючих факторів на організм дітей та прогнозувати показники і 

зміни в стані здоров’я учнів у залежності від умов навчання. За результатами моніторингу 

фахівець отримує можливість скоректувати навчальне навантаження для кожної дитини, ви-

брати найбільш значущі індивідуальні фактори для гігієнічних досліджень.  

Результати, отримані з використанням автоматизованих систем моніторингу, створе-

ними у відповідності з даними підходами, можуть використовуватись не лише спеціалістами 

з ГДіП, але і медичними працівниками освітніх закладів та педіатрами дошкільних, шкіль-

них, підліткових відділень і кабінетів дитячих поліклінік. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОНТОЛОГИЙ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

Н.А. Гонтарь 

Запорожский национальный технический университет 

 

Менеджмент знаний (МЗ) – прогрессивная стадия развития постиндустриальной и ин-

новационной экономики информационного общества, где ключевыми факторами являются 

знания и приобретенный опыт.  

На рис. 1 показаны основные артефакты МЗ и факторы их продуктивного взаимодейст-

вия [1]. Такую инфраструктуру целесообразно использовать при управлении и организации 

знаний в процессах создания и внедрения сложных систем.  

Для спецификации процессов создания сложных систем все чаще стали применять 

структурированное и машиночитаемое представление информации и знаний, единые интел-

лектуальные пространства определений понятий, создавать технологии и инновационные 

услуги, уникальные для каждой системы. Для реализации таких спецификаций возможно ис-

пользование онтологий предметных областей. 

Онтология – это база знаний специального типа, которая может «читаться» и пони-

маться, отчуждаться от разработчика и/или физически разделяться ее пользователями [2]. В 

процессе менеджмента знаний онтология является формальной концептуальной моделью си-

стемы.  

Таким образом, разделение МЗ на структурные элементы и внедрение онтологического 

представления данных и информации позволит отслеживать и управлять потоками знаний, 

эффективно обрабатывать и применять их в процессе создания сложных систем. 

 

 
Рис.1 – Инфраструктура менеджмента знаний 
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О ПРАКТИКЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Г.В. Горелова 

Технологический институт Южного федерального университета, г.Таганрог 

 

Опыт уже достаточно долгого применения когнитивного подхода к формализации и ра-

зработке решений слабоструктурированных проблем сложных систем, например, [1-11], под-

тверждает эффективность  когнитивного моделирования  для изучения таких систем, как со-

циально-экономические, политические, экологические. В данной работе представлены  осно-

вные результаты исследований, которые проводятся в Технологическом институте Южного 

федерального университета. 

В настоящее время разработанная когнитивная методология продолжает дополняться 

моделями и методами из разных предметных областей, позволяет решать комплекс взаимо-

связанных системных задач, таких, как: разработка когнитивной модели системы (описание 

объекта по теоретическим, статистически, экспертным данным); анализ путей и циклов ко-

гнитивной модели; сценарный анализ; решение обратных задач; решение задач наблюдаемо-

сти, управляемости и устойчивости системы; задач сложности и связности системы, деком-

позиции и композиции; оптимизации; прогнозирования; катастроф; адаптации; самооргани-

зации; чувствительности; принятия решений. Когнитивное моделирование базируется на 

междисциплинарном подходе и реализует его. Когнитивная методология используется при 

проектировании интеллектуальной системы поддержки принятия решений.  

Практическое применение когнитивная методология нашла в исследованиях, направ-

ленных на разработки стратегий устойчивого развития региона (в русле «sustainable devel-

opment»), определения теоретической и практической возможности такого развития (регион 

– юг россии). В исследованиях анализировались различные объекты, в том числе, система 

образования в ее взаимосвязи с региональной социально-экономической средой, малое и 

среднее предпринимательство, банковская деятельность, промышленные объекты, рынок 

труда, население и др. В настоящее время ведутся работы по фцп «2010-1.1-306-077-004» 

«моделирование процессов социальных взаимодействий и проблемы национальной безопас-

ности юга россии», опирающиеся в известной мере на предыдущую фцп «моделирование 

процессов адаптации народов юга россии к социальным трансформациям».  

Применение интеллектуальных когнитивных технологий позволяет в сжатые сроки 

принимать обоснованные решения по разрешению возникающих кризисных ситуаций (в 

экономической, социальной, геополитической и др. областях), а также эффективно использо-

вать благоприятные возможности, предоставляемые ситуацией. 
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Большинство процессов и явлений в человеческом окружении имеют двойную биоло-

гическую и социальную детерминацию, будучи составляющими различных открытых биосо-

циальных систем. На их динамику существенным образом влияют вариации космофизичес-

ких факторов, от которых зависит состояние живых систем и оболочек Земли [1, 2], что обу-

словливает определенную степень синхронии биосоциальных процессов в планетарном ма-

сштабе [3]. Поэтому для выявления комплексных закономерностей функционирования био-

социальных систем следует рассматривать их поведение на разных уровнях иерархии: инди-

видуальный-групповой-популяционный. 

Эмпирически обоснованное моделирование динамики биосоциальных систем и прогно-

зирование их состояния возможно лишь в рамках информационных технологий (ИТ) полного 

цикла, что включает: 1) сбор, учет и хранение данных (что позволяет получать временные 

ряды показателей состояния системы); 2) анализ внутренних и внешних взаимосвязей иссле-

дуемых систем, эмпирическое моделирование их динамики в зависимости от комплекса дей-

ствующих факторов; 3) формирование прогнозов поведения системы, поддержка принятия 

решений, соотнесение прогнозных и реальных данных, улучшение качества моделей и тому 

подобное. 

Актуальным и практически значимым является анализ поведения таких биосоциальных 

систем: А) психическое и физиологическое состояние человека; Б) чрезвычайные происшес-

твия; В) преступность. 

А) Определить состояние человека позволяет использование комплекса методик, апро-

бированных в длительных предварительных исследованиях [4]. ИТ мониторинга состояния 

человека включает этапы получения данных о динамике состояния испытуемого и факторов 

внешней среды, анализа полученной информации и формирования выводов о характеристи-

ках функционального состояния, исходя из индивидуальных и популяционных норм показа-

телей, и его зависимости от КФ, что позволяет прогнозировать, предупреждать и корректи-

ровать неблагоприятные изменения в состоянии здоровья и работоспособности. Базовым 

средством реализации ИТ является информационная система диагностики состояния челове-

ка (с архитектурой «клиент-сервер»), обеспечивающая: тестирование любого зарегистриро-

ванного пользователя с передачей полученной диагностической информации на сервер, про-

ведение анализа с последующим предоставлением результатов и рекомендаций в интерфей-

сах пользователя и исследователя на сайте http://www.umon.org.ua, возможность оперативно-

го внедрения в информационную систему дополнительных методик диагностики состояния 

человека, методов анализа и способов представления результатов и анализа действующих на 

биосистему факторов, и так далее. 

Б) ИТ мониторинга чрезвычайных происшествий включает создание и наполнение 

единой базы данных по учету (с указанием дат, времен и характеристик событий) данных 

эпидемического процесса, работы службы экстренной медицинской помощи, службы МЧС 

(с указанием причин и адресов), отчеты по травмам, смертям, госпитализациям, ДТП, и т.п. 

(всего около 40 позиций) – по г. Киеву. В перспективе на основе соответствующего шаблона 

БД возможен учет данных из других населенных пунктов и создание их единого реестра, по-

стоянно пополняемого актуальной информацией. С помощью эмпирического моделирования 
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на основе значительного по объему фактологического материала (с 2006 года по настоящее 

время с временным разрешением от одного часа до суток) возможно прогнозирование дина-

мики чрезвычайных ситуаций конкретного типа с учетом ее зависимости от комплекса дейс-

твующих (погодных, космофизических, социальных и иных) факторов. В перспективе для 

специалистов будут представлены инструменты поддержки принятия решений с доступом к 

ним через веб-интерфейс. 

В) Создаваемая ИТ мониторинга чрезвычайных происшествий социального характера 

предполагает работу по двум направлениям: 1) анализ временных рядов статистики таких 

явлений, представленных в официальных отчетах МВД (форма № 1, форма № 1-А, форма № 

2 и др.) с временным разрешением 1 месяц, начиная с 1996 г. (по областям Украины), выяв-

ление зависимостей в их динамике от различных социальных и природных факторов (прежде 

всего, гелиогеофизических, как показано в [5]); 2) разработка унифицированной формы для 

учета первичных данных. Для этого разработана БД, в которую вносятся подробные сведе-

ния о чрезвычайных происшествий социального характера из первичных материалов, вклю-

чая связанную информацию. В результате построения унифицированной БД и ее наполнения 

обширным фактологическим материалом становится возможным решение разнообразных 

задач по 1) накоплению, обработке и использованию криминологически значимой информа-

ции как в пределах отдельного региона, так и в масштабах страны; 2) моделированию и про-

гнозированию чрезвычайных происшествий социального характера как в целом, так и отде-

льных преступлений на индивидуальном уровне. Например, использование метода нейрон-

ных сетей позволит после обработки входящей информации (набор исходных данных о прес-

тупнике, жертвах, эпизодах преступлений) получить прогноз совершения человеком, обла-

дающим определенными характеристиками и находящимся в сходной среде, того или иного 

преступления; 3) разработке алгоритмов работы оперативных и следственных аппаратов при 

раскрытии и расследовании преступлений той или иной категории; и т.д. 

Таким образом, учет, моделирование и прогнозирование состояния биосоциальных си-

стем невозможны без создания специализированных информационных систем в системе го-

сударственного управления с представлением информации в пригодном для дальнейшего 

анализа и использования для поддержки принятия соответствующих административных ре-

шений. Стандартизация, унификация информации, представляемой в таких системах, а также 

автоматизация ее сбора необходимы и для плодотворного межгосударственного сотрудниче-

ства в сфере противодействия преступности и предупреждения чрезвычайных происшест-

вий. 
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Современное информационное общество стимулирует обострение конкуренции на ры-

нке и заставляет предприятия искать новые методы и средства организации, ориентирован-

ные на более качественные и эффективные процессы управления, основанные на анализе и 

рациональном применении корпоративных знаний. Поэтому необходим механизм, способ-

ный систематизировать разнородные информационные материалы, составляющие корпора-

тивное знание, и предложить формализованное их описание, которое затем уже будет можно 

анализировать и пополнять. 

Онтология предприятия описывает его структуру и функции сотрудников, основные 

направления деятельности, производимые или продаваемые товары, потенциальных и фак-

тических клиентов компании, стратегию развития и т.д. В ходе работы предприятия эти кор-

поративные знания, составляющие его важный интеллектуальный капитал, непрерывно соз-

даются заново и уничтожаются, пополняются и модифицируются, уточняются и заменяются, 

развиваясь и эволюционируя вместе с предприятием. 

Для этой задачи необходима технология понимания текстов на естественном языке и 

позволяющая на основе набора документов в автоматизированном режиме построить онто-

логию предметной области, включающую в себя основные термины и описывающую зави-

симости между ними, давая эксперту предметной области фундамент для работы со знания-

ми предприятия.  

Предположим, предметная область D  описывается набором ситуаций { }S D , где 

1 2{ , ,..., }i i i ikS S S S , 
ijS  – известный параметр, описывающий ситуаци, 

i jS S  , но при 

этом допустимо, чтобы 
i jS S  . 

Онтология формально описывается следующей четверкой [1]: 

 ( , , , )      

где   – множество объектов,   – отношений,   – множество допустимых атрибутов, и   

правил вывода.  

Тогда 

 | : ( )i i i jS D F S       

где F – функция отображения ситуации предметной области в терминах онтологии, i  – он-

тологическая сцена. 

В общем случае, задача автоматизированного построения онтологии может быть пред-

ставлена в виде нескольких основных этапов 

1. Выявление групп документов, относящихся к одной предметной области.  

2. Выделение терминов предметной области на основе набора документов.  

3. Определение типа концепта онтологии для данного термина - деление терминов на об-

ъекты, отношения, свойства и атрибуты.  

4. Анализ зависимостей между терминами (выявление свойств объектов, участников от-

ношений и т.п.).  

5. Выделение атрибутов и их значений. 

6. Построение иерархической модели объектов.  

7. Построение отношений в онтологии.  

8. Этап очистки онтологии от незначимых терминов.  

9. Проверка онтологии путем построения семантических дескрипторов документов и ана-

лиза противоречий. 

Для этого может быть использован метод кластеризации с использованием лингвисти-

ческих шаблонов. Целью кластеризации документов является автоматическое выявление 

групп семантически похожих документов среди заданного фиксированного множества доку-
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ментов. Отметим, что группы формируются только на основе попарной схожести описаний 

документов, и никакие характеристики этих групп не задаются заранее. 

Предлагаемый подход для кластеризации данных базируется на принципах работы му-

льтиагентных систем. В данном подходе в соответствие каждому элементу системы - каждой 

записи и кластеру, ставится программный агент, представляющий их интересы. И процесс 

работы системы состоит в переговорах агентах, направленных на улучшение их состояния 

согласно критериям оценки качества. 

В системе существует два типа объектов – агенты-записи и агенты-кластеры.  

Запись характеризуется некоторым уникальным номером, и ее дескриптором (потенци-

ально дескрипторы могут совпадать). В случае анализа базы данных дескриптором является 

набор полей, в случае текста - семантическая сеть.  

Кластер объединяет в себе записи по некоторому принципу «похожести» или «близос-

ти» (Мера  ). Кластер потенциально может включать другие кластеры. Кластер также опи-

сывается своим дескриптором, представляющим пересечение дескрипторов входящих в него 

элементов. 

Введем несколько обозначений. ND  - N -мерное пространство, тогда 1 2( , ,..., )NX x x x  

– запись в N -мерном пространстве, NX D . Мера   вводится в пространство, и позволяет 

вычислить расстояние между , M NX Y D D   . 

Кластер 

 
1( ,..., ) | , , , , ( , ) ( , )M

k i iC X X D Xi Xj X C Y C Xi Xj X Y        

образуется  в  любом  подпространстве  M ND D . M  – число  атрибутов, по  которым обра- 

зовался кластер [2]. 

Запись стремится состоять в выгодных кластерах. Ценность записи 

 
1

1

( ) ( ), ,...,
k

i k

i

V X V C X C C


   

здесь k  – число кластеров, в которых одновременно состоит запись. Более формально, она 

стремится, чтобы суммарная ценность кластеров, в которых она состоит, была максимально 

возможной 
1

( ) max
k

i

i

V C


 . Таким образом, все решения принимаются на основе данного 

критерия. 

 
Литература 

1. Осипов Г.С. Построение баз знаний на основе взаимодействия полуавтоматических методов прио-

бретения знаний. П. Модель знаний и приобретение знаний. // Изв. РАН, Теория и системы управ-

ления, 1995, № 5. 

2. Hatzivassiloglou Vasileios, Gravano Luis, and Maganti Ankineedu. An investigation of linguistic features 

and clustering algorithms for topical document clustering. In Proc. of the SIGIR'2000, 2000. 

 



Інформаційні системи і технології   CI – 2011  

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 305 

ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ 

ТРУБОПРОВОДІВ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЇ 

А.Б. Демчук, В.В. Литвин, М.М. Войчишен, Н. Б. Шаховська 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Нині онтології широко застосовуються в інформаційних технологіях (робота пошуко-

вих машин, електронна комерція, системи опрацювання інформації), матеріалознавстві (сис-

теми аналізу стану матеріалів), машинобудуванні та інших галузях науки та промисловості. 

Онтологію можна розглядати як загальний словник понять для вчених, який спільно викори-

стовується в певній предметній області. Вона включає машинно-інтерпретовані формулю-

вання основних понять предметної області та зв’язків між ними. 

Успіх у розв’язанні задачі побудови ефективної спеціалізованої інтелектуальної систе-

ми визначається відповідністю її бази знань та онтології (ядра бази знань) до особливостей 

предметної області. 

Тому дослідження онтологій стає все популярнішим серед науковців в області інфор-

маційних технологій. І ще більше, на сьогодні розроблення онтологій – явних формальних 

описів понять предметної області та зв’язків між ними – переходить зі світу лабораторій 

штучного інтелекту на робочі столи експертів з певних предметних областей, інженерів та 

користувачів.  

Майже будь-які об'єкти, живі та неживі і навіть події можуть бути класифікованими 

згідно деякої таксономічної схеми. Такономії, які складені з таксономічних одиниць, відомих 

як таксони, звичайно знаходяться у ієрархічній структурі, зазвичай показуючи відношення 

батько-син.  

За приклад предметної області, в якій використовується онтологія для системи підтри-

мки прийняття рішень, нами взято предметну область прокладання трубопроводів та моніто-

ринг їх якості. 

Онтологічну модель об’єкта інформатизації будемо розглядати як проблемно-

орієнтовану специфікацію концептуалізованого представлення матеріальних (предмети) та 

нематеріальних (поняття, терміни, відношення між ними) складових об’єкта [1]. В даному 

визначенні термін концептуалізація охоплює епістемологію (кордони пізнання) об’єкта та 

його складових, які дійсно притаманні об’єктам даного типу на даний момент часу. 

Формально модель онтології можна представити [2] як упорядковану трійку скінченних 

множин 

,,, FRTO         (1) 

де T  – терміни предметної області, яку описує онтологія, R  – зв’язки (відношення) між тер-

мінами предметної області,  F – функції (процедури та операції) інтерпретації отриманих 

результатів та виявлення нових залежностей між параметрами-показниками та тенденцій їх 

змін. 

В даній роботі розглядається процес проектування інтелектуальної складової в складі 

системи прийняття рішень з прокладання трубопроводів, яка є реалізацією онтології предме-

тної області засобами Protege OWL, визначено окремі класи. 

В майбутньому планується розбудова SWRL правил, що забезпечить якомога краще 

функціонування системи. Також планується автоматизований збір даних та знань, що приве-

де до розбудови онтології предметної області. 
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РОЗРОБКА БІБЛІОТЕКИ КЛАСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТРИВИМІРНОЇ ГРАФІКИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ШЕЙДЕРНОЇ МОВИ HLSL 

А.Ю. Дифучин 

Черкаський фізико-математичний ліцей 

 

В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій все більше уваги приділяється 

якості візуального представлення наукових даних. Загально відомим є той факт, що предста-

влення інформації у вигляді малюнку є більш компактним і більш наближеним до сприйнят-

тя інформації мозком людини. Якість будь-якого програмного забезпечення оцінюється на-

самперед за наочністю представлення результатів програмних розрахунків, якістю візуаліза-

ції, наявністю спецефектів, анімаційних фільмів, а спілкування користувача з програмою все 

частіше здійснюється за принципом „я розумію, якщо я бачу”. Тому розробка програм, які 

підвищують якість візуального зображення і зменшують трудовитрати на створення графіч-

них додатків, що вражають уяву, є актуальною. 

Науково-дослідна робота розглядає об’єктно-орієнтовану розробку 3D-графіки з вико-

ристанням шейдерної мови програмування графіки високого рівня HLSL пакету DirectX та 

мови С++. Якісні тривимірні зображення необхідні для 3D-моделювання різних предметних 

галузей і використовуються при розробці систем віртуальної реальності, автоматизованого 

проектування, комп’ютерної томографії, графічного інтерфейсу користувача, цифрового жи-

вопису, візуалізації наукових та ділових даних. 

Якість зображення тривимірних об’єктів забезпечується застосуванням шейдерів. 

Шейдер — це спеціальна програма, яка використовує визначені програмні регістри відеокар-

ти для створення різних графічних ефектів. Більш нові карти (GeForce 6800) забезпечують 

розширені можливості програмування шейдерів: велика кількість інструкцій, динамічне роз-

галуження та інше. Шейдерна програма містить довільної складності опис поглинання та ро-

зсіювання світла, накладення текстури, віддзеркалення і заломлення, затінення, зміщення по-

верхні і ефекти пост-обробки. 

Шейдерні програми - складова частина ланцюжка рендерінгу (візуалізації). Шейдери, 

які використовуються у професійному рендерінгу, орієнтовані на максимальну якість зобра-

ження [1]. Зображення стає максимально фотореалістичним, але рендер одного кадру може 

займати від кількох годин до кількох діб. Шейдери які використовують для рендерінгу в реа-

льному часі, орієнтовані на максимальну продуктивність. Тому зображення є менш фотореа-

лістичним. В залежності від цілей використовують різні способи рендерінгу: для моделю-

вання в реальному часі найбільш підходить рендерінг у реальному часі, для якісної відео 

ілюстрації наукових досліджень – професійний рендерінг. 

Дослідження процесу створення тривимірної графіки виявило, що на сьогоднішній день 

засоби і методи тривимірної графіки достатньо розвинуті, але не достатньо структуровані і 

складні у використанні. Технологія об’єктно-орієнтованого програмування для цілей триви-

мірної графіки не використовується, а шейдерні мови не підтримують навіть найпростіші 

поняття об’єктно-орієнтованого програмування. 

При розробці програми розв’язані наступні задачі: створення 3D-простору; створення 

3D-об’єктів в просторі; розробка шейдерів; створення класів які організують візуалізацію 

тривимірного об’єкту з спецєфектами. Класи об’єктної моделі будуються таким чином, щоб 

відтворювати основні етапи побудови тривимірного зображення простору і забезпечувати 

побудову тривимірних об’єктів в просторі. Діаграма класів представлена на рис. 1. Клас 

XRenderer призначений для ініціалізації тривимірного простору та створення тривимірного 

зображення простору. Клас XMesh призначений для створення тривимірного зображення 

об’єкта і використовує клас XRenderer. Клас MyMesh – клас-нащадок класу XMesh, який 

створюється користувачем бібліотеки. Клас XLight створює джерело світла у тривимірному 

просторі, яке створене об’єктом класу XRenderer, і залежить від класу XMesh, оскільки осві-

тлює об’єкти тривимірного простору. Клас ХCamera змінює точку, з якої ведеться спостере-

ження за об’єктами тривимірного простору, відповідно до позиції курсору миші. 
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Головна програма містить чотири 

основні методи, які реалізують виведення 

об’єктів на екран, та застосування до них 

шейдерів. Метод InitD3D(HWND hWnd) 

відповідає за підготовку сцени до ренде-

рінгу, тобто тут відбувається заванта-

ження 3D-об’єкту з файла та завантажен-

ня шейдерів з файлів. Метод InitLight() 

створює джерела освітлення та вказує 

типи джерел освітлення. Для увімкнення 

джерела світла в сцені та налаштування 

параметрів освітлення використовується 

метод EnableLight(). Візуалізація одного 

кадру здійснюється методом Render-

Frame(), що викликається циклічно за 

допомогою таймера. 

Основні кроки розробки шейдерів мовою HLSL: написання вершинного шейдера; на-

писання піксельного шейдера; компіляція шейдера за допомогою функції 

D3DXCompileShaderFromFile() у головній програмі; завантаження шейдера у головну про-

граму за допомогою функції D3DXCreateEffectFromFile(); застосування шейдера до 3D-

об’єкту; передача констант з головної програми в шейдер. 

Засобами шейдерних програм реалізоване освітлення в просторі за моделлю Блінна-

Фонга [2]. Виконано дослідження впливу параметрів моделі освітлення в залежності від типу 

джерела освітлення на якість тривимірного зображення. Розроблені такі типи джерел 

освітлення: направлене джерело, точкове джерело, прожектор. Інтерфейс програми дозволяє 

користувачу налаштовувати основні параметри моделі освітлення Фонга та спостерігати їх 

вплив на фотореалістичність тривимірного зображення. 

Таким чином, використання об’єктно-орієнтованої технології розробки програми до-

зволило створити бібліотеку класів, яка значно спрощує програмний код по створенню три-

вимірного простору та тривимірних об’єктів. Якість зображення забезпечується застосуван-

ням вершинних та піксельних шейдерів. Гнучкість процесу створення зображення забезпечу-

ється методами доступу до всіх змінних Direct3D. Додавання тривимірного об’єкта (із заван-

таженням шейдерів) в графічне зображення тривимірного простору вимагає тільки 8 рядків 

програмного коду, а традиційний підхід – вимагає написання більше 70 рядків. 

В результаті наукового дослідження розроблена бібліотека класів для виведення три-

вимірних зображень об’єктів з використанням вершинних та піксельних шейдерів. Об’єктно-

орієнтована технологія розробки програми дозволяє швидко інтегрувати її з іншими 

об’єктно-орієнтованими програмами. Тому бібліотека класів, яка розроблена, може бути ви-

користана при розробці графічних додатків для тривимірної візуалізації результатів наукових 

досліджень. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕМАТИКИ УСТНОЙ РЕЧИ 

Д.В. Дорофеев 

Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАНУ 

Основными задачами работы является: — разработка и экспериментальная проверка 

методов определения тематики речевого высказывания на реальных данных, в качестве ко-

торых выступали радиопередачи на различные темы. Показано, что даже при очень низком 

качестве распознавания слов, можно добиться приемлемого качества классификации темати-

ки. 

Задача распознавания слитной речи исключительно сложна и на сегодняшний день не 

решена [1]. Поэтому предпринимаются попытки упростить её для решения специфических 

задач, например для определения тематики разговора, что может быть использовано для вы-

явления потенциально опасных телефонных переговоров.  

Научная новизна заключается в том, что подобные работы для русской речи не прово-

дились или не опубликованы. Информация о подобных исследованиях существует на анг-

лийском языке и представлена рядом работ [2][3] выполненных по заказу военных ведомств 

США. 

Для преобразования речи в текст использовалась дикторонезависимая система автома-

тического распознавания слитной русской с размером словаря 28 тыс. слов. Основной слож-

ностью в работе алгоритма является низкий показатель качества распознавания. Причина в 

том, что аккустическая модель обучалась на другом канале связи. Интересно было прове-

рить: а будет ли вообще работать алгоритм на таких данных. Функционалом качества явля-

лась суммарная ошибка классификации при исключении контрольного объекта из обучаю-

щей выборки (LOO - Leave One Out).  

 Из характерных особенностей задачи стоит выделить то, что количество признаков 

на 2 порядка превосходит число объектов по которым обучается алгоритм. К тому же 

матрица объекты-признаки сильно разряженная, поэтому не удалось придумать адекватную 

метрику между объектами и использовать метрические алгоритмы классификации. Самым 

лучшим вариантом оказался статистический байесовский подход базирующийся на частот-

ных характеристиках встречаемости определённых слов в текстах разных тематик. Для сок-

ращения размерности задачи используются метод отбора признаков.  

Проведена серия вычислительных экспериментов в среде MATLAB на модельных 

данных (распознанных человеком) и реальных данных (распознанных программой). 

Модельные использовались для выявления зависимостей, а сильно зашумлённые реальные 

для проверки устойчивости алгоритма. Вероятностный подход в этом случае демонстрирует 

приемлемое качество классификации, ошибка (по критерию LOO) составила около 25% при 

разбиении на 5 тематик. Это при том, что ошибка в распознавании слов (WER - Word Error 

Rate) достигала 90-95%.  

Для дальнейших исследований необходимо улучшить качество распознавания речи, 

используя подходящие модели языка и акустическую модель под используемый канал связи, 

которая сохраняют высокую эффективность при работе с сигналом, кодированным с помо-

щью наиболее распространенных современных кодеков: MPEG, GSM, WMA.  

 
Литература 

1. Huang X., Acero A., Hon H. Spoken Language Processing — Prentice-Hall Inc, 2001. 

2. Timothy J.H., Margolis A. Discriminative feature weighting using MCE training for topic identification 

of spoken audio recordings — USA, Massachusetts: MIT Lincoln Laboratory Lexington. 

3. Richardson F., Timothy J.H., Topic identification from audio recordings using word and phone recogni-

tion lattices — USA, Massachusetts: MIT Lincoln Laboratory Lexington. 



Інформаційні системи і технології   CI – 2011  

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 309 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ATEB-ФУНКЦІЙ 

І.М.Дронюк, М.А. Назаркевич 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Розроблено інформаційну технологію додрукарської підготовки інформації з метою 

підвищення ефективності захисту друкованої  та електронної поліграфічної продукції [1]. 

Розробка нової інформаційної технології у сфері захисту поліграфічної та електронної про-

дукції є надзвичайно актуальною задачею.  

Інформаційна технологія включає методи побудови фонових сіток, псевдорельєфних 

зображень та інших декоративних захисних елементів, приховування окремих блоків тексто-

вої, графічної або табличної інформації та шифрування текстової інформації [2,3]. Для поліг-

рафічного захисту в основу зображення фонових сіток покладені неперервні лінії, що відпо-

відають графікам будь-якого типу Ateb-функцій. З допомогою цих методів може бути побу-

довано зображення унікального вигляду та високої поліграфічної якості.  

Для захисту електронних документів застосовано теорію Ateb–функцій для шифруван-

ня інформації. З цією метою розроблено методи обчислення значень періодичних Ateb–

функцій, які базуються на розкладах у ряди Тейлора та Фур’є. Використовувались різні ме-

тоди обчислення нулів функції: метод золотого перерізу, метод Фібоначі, дихотомічний ме-

тод [4]. Таким чином розроблено алгоритм обчислення значення Ateb-синусу на основі вико-

ристання розкладів у ряди Тейлора та Фур’є. Описаний метод реалізовано у відповідному 

програмному забезпеченні. Також у разі потреби можна приховати відповідні елементи у 

електронному документі. Для ідентифікації документу використовуємо параметри  та тип 

Ateb-функцій. 

Методи базуються на використанні PostScript-технологій, які стали стандартом у видавни-

чій справі. Використання теорії ортогональних тригонометричних перетворень та Ateb-функцій 

забезпечує унікальність побудови захисних елементів, PostScript-технологія дозволяє швидко і 

якісно компонувати елементи для створення потрібного дизайну та захисного ефекту у макетах 

видань з найвищою якістю відтворення. Для побудови захисних зображень створено відповідне 

програмне забезпечення, що автоматизує процес додрукарської підготовки.  

Такий підхід забезпечує унікальний дизайн документів та дає можливість провести іденти-

фікацію документів. Інформаційна технологія побудована на відмінному від існуючих матема-

тичному апараті та використовує унікальні графічні елементи та числові елементи, що дає мож-

ливість ефективно захистити друковану та електронну продукцію. Запропонована інформацій-

на технологія може бути використана для захисту цінних паперів, бланків суворої звітності, 

акцизних марок та документів загального використання у комп’ютерних мережах. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ LSA И TRM 

НА СЕМАНТИЧЕСКИХ УРОВНЯХ ПРОЦЕССА РЕФЕРИРОВАНИЯ 

В.Е. Дручинина, О.В. Канищева 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

 

С ростом объема текстовой информации, доступной на WWW, стало необходимым для 

пользователей использовать автоматизированные инструментальные средства, чтобы нахо-

дить, извлекать, фильтровать и оценивать желаемую информацию. Одним из таких средств 

является автоматическое реферирование текстовых документов [1, 2]. 

Цель задачи автоматического реферирования состоит в извлечении из документа зна-

чимых элементов (контекст, предложение, параграф), отражающих его содержание. Целью 

данной работы является получение автоматического реферата с использованием метода LSA 

и TRM для русско- и украиноязычных полнотекстовых документов. 

Идея метода заключается в представлении текста в виде графа, вершинами, которых 

являются предложение. Каждое предложение идентифицируется взвешенным вектором слов, 

и вычисляется мера подобия между предложениями, определенная скалярным произведени-

ем. Если мера подобия больше заданного порога, то эти вершины соединяются. Критерий 

извлечения предложения в реферат определяется количеством ребер, связывающих его с 

другими предложениями. 

Локальная характеристика предложения определяется по формуле TL*TF (Term 

Length*Term Frequency). Глобальная характеристика определяется методом TRM. В данной 

работе предлагается использовать подход LSA+TRM (Latent Semantic Analysis+TRM), кото-

рый получает семантическую матрицу документа с помощью LSA. Потом, используя семан-

тическое представление, конструирует семантический TRM. 

Рассмотрим метод, основанный на использовании карты текстовых отношений (ТRМ – 

Техt Relationship Мар). Идея метода заключается в представлении текста в виде графа [3]. 

 EPG , , 

где  nk ppppP ,...,,...,, 21  – взвешенные векторы слов, соответствующие фрагментам до-

кумента. Вектор включает в себя веса составляющих его слов. Например, k -й фрагмент бу-

дет представлен вектором: 

 mkikkk ,,2,1, ,...,...,,  , 

где 1,k  – вес слова, находящегося в позиции i  фрагмента k ; Е – множество дуг между узла-

ми графа: 

  VppppE bkbk  ,,,, . 

На рис. 1 изображен пример такой карты.  

 

 
Рис. 1 – Текстовая карта предложения 
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Количество входящих дуг узла 5P равно 7, т.к. в него входят дуги от узлов 

10987643 ,,,,,, PPPPPPP . Следовательно, узел 5P  своим содержанием может покрыть фрагмен-

ты, соответствующие связанным с ним узлами, и он может быть помещен в реферат. 

Для устранения недостатка, что учитывается только один аспект важности фрагмента, а 

именно: его отношение с другими фрагментами документа, предлагается использовать поня-

тие локального и глобального свойства фрагмента, в качестве которого используются пред-

ложения документа. При этом в качестве локальных свойств рассматриваются кластеры слов 

внутри предложения, вес которых вычисляются нижеописанным методом TLTF. А в качест-

ве глобального свойства выступает отношение данного предложения со всеми остальными в 

тексте, которое определяется методом TRM. Комбинируя оба свойства, данный метод опре-

деляет степень значимости предложения и необходимость его включения в реферат [4]. 

Описанные локальные и глобальные свойства определяют различные аспекты значимо-

сти предложений. Локальное свойство определяет долю информации внутри предложения, а 

глобальное свойство больше определяет структурный аспект документа, оценивая информа-

тивность всего предложения. Для большей эффективности предлагается рассматривать оба 

объекта в совокупности, объединяя их в единую оценку информативности предложения, ко-

торая может быть использована для заключения: выносить ли данное предложение в реферат 

или нет. Для вычисления комбинированной оценки используется формула: 

    '1' LGsF i   , 

где 'G – нормализованная глобальная связанность предложения, вычисляется по формуле: 

max

'
d

d
G is
 , 

в которой dmax – максимальное количество ребер для одного узла на карте отношений в текс-

те,
 isd  – количество ребер для узла соответствующего предложению si, 'L  – нормализован-

ное значение локальной кластеризации предложения si, вычисляется по формуле: 

max

'
L

L
L is
 , 

где maxL  – максимальная локальная кластеризация во всем тексте;   – параметр, изменяю-

щийся в зависимости от важности составляющих 'G  или 'L . 

Выводы и перспективы использования. Таким образом, получаем интегрированную 

оценку для всех предложений, которые могут быть извлечены для автоматического рефери-

рования. В дальнейшем планируется программная реализация представленного метода и по-

следующая его модификация с целью сохранения смысла полученного программой рефера-

та. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ АГЕНТІВ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У 

ГРІД СЕРЕДОВИЩІ 

Р.Р. Ель Джувейді 

Національний технічний університет України «КПІ»   

 

Ефективне управління ресурсами в розподіленому середовищі є одним з важливих за-

вдань, без вирішення яких неможливе повномасштабне використання грід технологій. Відсу-

тність якісної системи взаємодії програмних агентів значно знижує ефективність викорис-

тання грід інфраструктури. Сьогодні актуальним завданням є створення нової моделі взаємо-

дії програмних агентів. 

Основне завдання грід, незалежно від реалізації – координування колекцій ресурсів. За-

стосування грід систем дозволяє значно підвищити швидкість і якість обчислень, особливо у 

разі використання слабкозв'язаних гетерогенних обчислювальних комплексів. Використання 

агентних систем для планування завдань у грід дасть можливість розв'язати дві основні про-

блеми – масштабності (працездатність грід системи при значному збільшенні або зменшенні 

її складу), адаптивності (грід – динамічне середовище, де тип, розміщення і продуктивність 

компонентів постійно змінюється). 

Агенти завдяки здатності обміну інформацією між собою можуть значною мірою пок-

ращити планування завдань у грід. Кожен агент розглядається як представник грід ресурсу 

на метарівні, тобто можна розглядати агента як провайдера сервісу. У файлах конфігурації 

агентів є інформація про сервіси сусідніх агентів, яку агент обробляє в процесі пошуку в за-

лежності від джерела інформації. Інформація оновлюється при отриманні анонсу від відпові-

дного агента. При цьому грід мережа складається з агента диспетчеризації, який встановлю-

ється на сервері грід мережі, агента обчислювального ресурсу першого рівня (cluster agent), 

який встановлюється на сервері обчислювального кластера і агента обчислювального ресур-

су другого рівня (user agent). Агент диспетчеризації приймає замовлення від користувачів, 

бронює та реєструє обчислювальні ресурси (що входять до грід мережі), веде статистику ви-

конання всіх завдань, а також стежить за ходом виконання завдань на обчислювальному ре-

сурсі. Агенти обчислювальних ресурсів першого і другого рівнів встановлюються на серве-

рах кластерів і на обчислювальних ресурсах відповідно. Ці агенти контролюють виконання 

завдання: вони відповідають за запуск завдання, стежать за ходом виконання, а також за ко-

ректним поділом ресурсів, обчислюють час виконання завдання (здійснюється пошук більш 

відповідного ресурсу для завдання). При цьому агенти використовують протоколи, які вико-

нують: узгодження політик безпеки використання ресурсу, ініціацію обчислювального ресу-

рсу, моніторинг стану обчислювального ресурсу, облік використання та контроль ресурсу. 

Аналіз існуючих засобів планування та балансування завантаження в грід системи сві-

дчить про те, що ці методи і засоби в даний час розвинені недостатньо. Розробка програмних 

агентів а саме: програмних агентів диспетчеризації і планування завдань, а також агентів об-

числювальних ресурсів грід - грає важливу роль в розподілених обчисленнях у грід середо-

вищі. Алгоритми роботи, розроблюваних програмних агентів, підвищують масштабність об-

числювального грід і скорочують загальний час обробки завдань. 
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СЕМАНТИЗОВАНИЙ ДОСТУП ДО РОЗПОДІЛЕНИХ ДЖЕРЕЛ ДАНИХ 

С.В. Жук, О.І. Глуханик 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

В процесі роботи над спiльним українсько-росiйським науково-дослiдним проектом 

“Розробка фундаментальних основ та методів аналізу мiждисциплiнарних даних для ство-

рення системи інтегрованого доступу до iнформацiйних ресурсiв Свiтових центрiв даних 

Росiї та України” [1] за підтримки Російського фонду фундаментальних досліджень та НАН 

України постала задача організації доступу до розподілених джерел даних і представлення 

розміщеної в них інформації як інформаційної моделі орієнтованих графів. Вершини цих 

графів повинні відповідати об’єктам предметної області, а дуги – задавати відношення між 

ними, що можна визначити як семантизацію даних.  

 За таких умов авторами пропонується зробити семантизацію (відповідно до концепцій  

Semantic Web [2]) всіх оброблюваних даних та інтеграцію гетерогенних систем даних для 

ефективного пошуку в них. Також пропонується накласти «маску» для сумісності всіх мета-

даних та їх чіткого ієрархічного зв’язку завдяки побудові онтологій [3].  

Для прикладу розглянемо деякі розподілені джерела даних Д1, Д2, ..., ДN, побудовані 

на основі реляційних баз даних. Джерело Д1 зберігає стовпці A,B та ще деяку кількість стов-

пців, джерело Д2 - A,C  та ще деяку кількість стовпців, кількість кортежів у джерелах не 

співпадає. На вхід обробника запитів отримано задачу: «Надати інформацію по даним 

A,B,C», сформульовану як запит до семантизованих даних. Тоді необхідно отримати від кож-

ного джерела відому лише йому інформацію і потім об’єднати відповіді обох джерел. За та-

ких умов треба розкласти вхідний запит на федеративні запити до кожного джерела даних, 

зберігши при цьому семантичний зв’язок. На даний момент не існує засобів вирішення пос-

тавленої задачі, котрі б охоплювали всі необхідні аспекти роботи, в першу чергу, обробку 

розподілених джерел даних. Отже, нами пропонується алгоритм побудови федеративних за-

питів та їх обробки: 

1. Обробник має інформацію про всі метадані кожного з джерел даних Д1, Д2, ..., ДN; 

2. При отриманні запиту до семантизованих даних обробник аналізує його, перебирає всі 

можливі комбінації метаданих у розподілених джерелах, аналізує можливість їх 

об’єднання та відсутність колізій, і обирає ті з них, що мають максимальну кількість із 

запитуваних стовпців (у прикладі: для Д1 – А,В; для Д2 – А,С); 

3. Для кожного з обраних джерел генерується новий запит до семантизованих даних, вра-

ховуються обмеження первинного запиту; 

4. На рівні кожного із джерел при отриманні генерованого у п.3 запиту відбувається його 

перетворення на запит, що можна виконати безпосередньо на джерелі (наприклад, 

SQL), його виконання та зворотне перетворення, результати повертаються до обробни-

ка; 

5. Обробник за деякими правилами виконує об’єднання результатів запиту і повертає їх  

до запитувача (деякого компонента системи). 

Комплексна задача доступу до розподілених джерел даних з використанням семантиза-

ції пропонує гнучке та ефективне вирішення проблеми сумісності даних. Тенденція до сема-

нтизації даних та забезпечення можливості їх інтеграції стає головним трендом світових ін-

формаційних мереж. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ  ГІС 

В. І. Зацерковний 

Чернігівський державний інститут економіки і управління 

 

Стрімкий розвиток обчислювальної техніки, космічних технологій і математичних ме-

тодів обробки просторово-прив’язаних даних (геоданих) багато в чому змінили характер ви-

робничих і дослідницьких процесів у надрокористуванні, геології, екології, картографії, 

управлінні територіями та багатьох інших галузях. На сьогодні вони ґрунтуються на суціль-

ному використанні геоінформаційних систем (ГІС) та геоінформаційних технологій (ГІТ). 

Ефективність використання ГІС і ГІТ у різних сферах трудової діяльності людини ви-

значається перед усім тим фактом, що до 85% інформації, з якою стикається людина у своє-

му житті, має територіальну (просторову) прив'язку [1]. ГІС активно впроваджуються у різні 

сфери управління, промисловості, транспорту, екології, охорони здоров'я тощо [2]. 

Традиційні ГІС характеризуються недостатньою адаптивністю до змін предметної галу-

зі і інформаційних потреб користувачів, неможливістю вирішувати недостатньо формалізо-

вані проблеми з якими зазвичай стикаються керівники різних рівнів. Ці недоліки можна усу-

нути інтелектуалізацією ГІС, тобто створенням інтелектуальних ГІС (ІГІС) або створенням 

інтелектуальних додатків до існуючих ГІС  та систем підтримки прийняття рішень.  

ІГІС можна класифікувати на системи, що ґрунтуються на обробці знань і системи, що 

опрацьовують метазнання. Ознаками ІГІС можуть слугувати [3]: 

 розвинуті комунікативні можливості, що характеризують спосіб взаємодії (інтерфейсу) 

кінцевого користувача з системою, можливість формування довільного запиту мовою, 

максимально наближеною до природної; 

 робота зі складними, погано формалізованими або обумовленими задачами, що потре-

бують побудови спеціального алгоритму в залежності від конкретної ситуації, зазвичай 

при невизначеності і динамічності вихідних даних і знань; 

 здатність до самонавчання – можливість автоматизованого пошуку і використання 

знань для вирішення задач із накопиченого досвіду конкретних ситуацій; 

 адаптивність (здатність до розвитку системи залежно від об’єктивних змін моделей 

проблемної галузі). 

Кожній із вищенаведених ознак відповідає свій клас інформаційних систем: з інтелек-

туальним інтерфейсом; експертні; самонавчальні; адаптивні. 

Системи з інтелектуальним інтерфейсом вміщують  інтелектуальні бази даних, що ві-

дрізняються від традиційних можливістю вибірки необхідної інформації за запитами. Інфор-

мація може спеціально не зберігатися, а виводитись із бази наявних даних. Інтелектуальна 

система визначає шлях до файлів даних. Формування запиту відбувається у процесі діалогу з 

користувачем. 

Забезпечення трансляції природно-мовних конструкцій на внутрішньо-машинний рі-

вень подання знань відбувається завдяки спеціальному інтерфейсу, для функціонування яко-

го потрібно вирішити задачі морфологічного, синтаксичного, семантичного аналізу і синтезу 

виразів природною мовою. Так морфологічний аналіз обумовлює розпізнавання і перевірку 

відповідності написання слів за словниками, синтаксичний контроль – розклад повідомлень 

на окремі компоненти з перевіркою відповідності граматичним правилам, семантичний ана-

ліз – виявлення значеннєвої достовірності синтаксичних конструкцій. 

Природно-мовний інтерфейс використовується для доступу до інтелектуальних баз да-

них, контекстового пошуку документальної текстової інформації, голосового введення ко-

манд у системах управління, машинного перекладу з іноземних мов тощо. 

У складі систем з інтелектуальним інтерфейсом присутні так звані гіпертекстові систе-

ми, що обумовлюють семантичну організацію ключових слів і системи контекстової допомо-

ги, яка за описом користувача проблеми за допомогою додаткового діалогу конкретизує і 

здійснює пошук потрібних рекомендацій. 
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Суттєвим добутком систем з інтелектуальним інтерфейсом є системи когнітивної гра-

фіки, завдяки яким відбувається діалог користувача з ГІС за допомогою графічних образів, 

що генеруються відповідно до поточних запитів. Такі системи використовують події у моні-

торингу і управлінні оперативними процесами. 

Системи когнітивної графіки широко застосовуються у навчальних і тренажерних ком-

плексах ГІС на базі використання принципів віртуальної реальності, коли графічні образи 

моделюють ситуацію, у якій необхідно приймати рішення. 

Експертні системи (ЕС) покликані вирішувати досить складні для експертів задачі на 

базі накопиченої бази знань, що віддзеркалюють попередній досвід роботи експертів у даній 

галузі. Перевагою застосування ЕС є можливість прийняття рішень в унікальних ситуаціях, 

для яких алгоритм заздалегідь невідомий і формується з бази знань. При цьому рішення за-

дач відбувається в умовах неповноти, недостовірності, багатозначності вихідної інформації. 

ЕС посилюють інтелектуальні здібності експерта і можуть виконувати роль консульта-

нта для непрофесіоналів, асистента при необхідності аналізу різноманітних варіантів прийн-

яття рішень, партнера при вирішенні питань, що потребують джерел знань з суміжних облас-

тей діяльності. 

ЕС, як і людина-експерт, в процесі роботи оперує знаннями. Специфічними ознаками 

знання можуть слугувати: внутрішня інтерпретованість; рекурсивне структурування; 

зв’язність (взаємозв’язок одиниць); семантичні простори з метрикою; активність; функціона-

льна цілісність. Перші дві ознаки справедливі і для традиційно організованих структурних 

даних. Знання в базі знань поділяються на алгоритмічні та неалгоритмічні [3, 4]. 

Самонавчальні системи. В основі цих інтелектуальних систем покладені методи авто-

матичної класифікації ситуацій реальної практики. Приклади реальних ситуацій накопичу-

ються за певний період і складають навчаючу підбірку. Система  автоматично будує узагаль-

нені правила чи функції, визначає при цьому причетність ситуацій до певного класу. Таким 

чином автоматично формується база знань, що використовується при рішенні задач класифі-

кації і прогнозування. Ця база знань періодично автоматично поповнюється в залежності від 

накопиченого досвіду, що дозволяє скоротити витрати на її створення і поновлення. 

Адаптивні інформаційні системи повинні відповідати вимогам в кожний момент часу 

адекватно підтримувати організацію процесів. Завдяки інтелектуалізації її архітектури і мо-

жливості генерації програмного забезпечення із спеціальної бази знань – репозитарію.  

Ядром адаптивної інформаційної системи є модель проблемної галузі, що має тенден-

цію постійного розвитку і підтримується базою знань. Базова модель містить опис об’єктів, 

функцій, процесів, які реалізуються в програмних модулях системи. При цьому велике зна-

чення в базовій моделі має система правил підтримки цілісності інформаційної системи, які 

задають умови перевірки коректності сумісного використання операцій процесів і підтриму-

ючих їх програмних модулів. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

В. Г. Калмыков, О. В. Малышев 

Институт проблем математических машин и систем НАН Украины 

 

В настоящее время вопросы управления качеством стали предметом международной 

стандартизации – так, например, широко известны и повсеместно применяются Междунаро-

дные стандарты (МС) ISO серии 9000 «Системы менеджмента качества». 

Основополагающий стандарт серии [1] определяет термин «качество (quality)» как 

«степень, в которой совокупность собственных характеристик <объекта> удовлетворяет тре-

бования <к нему>». Термин «качество» можно употреблять с такими прилагательными, как 

«плохое», «хорошее», «отличное» и т.д., но во многих случаях нельзя ограничиться подоб-

ными характеристиками, и возникает потребность оценить качество объекта количественно, 

например, для его позиционирования среди ему подобных или к самому себе на разных эта-

пах его жизненного цикла. 

Имеется, по крайней мере, две возможности определить, соответствует ли некоторый 

объект предъявленным к нему требованиям: 

оценить вероятность соответствия объекта данному требованию; 

оценить степень соответствия объекта данному требованию с помощью некоторой мет-

рики (например, в баллах в соответствии с определенной шкалой). 

Поскольку к объектам предъявляются, как правило, целые наборы требований, возни-

кает задача получения обобщённой оценки (вероятностной или балльной). 

Предположим, что к объекту предъявляется N требований. Если считать, что выполне-

ние каждого из требований является событием, независимым от выполнения других N-1 тре-

бований, то обобщенная вероятностная оценка может быть представлена как произведение 

частных вероятностей: 

P = P1 * P2 * … * PN, 

где Pi – вероятность удовлетворения i-го требования, i = 1, …, N. 

Обобщенная балльная оценка может быть представлена как сумма частных балльных 

оценок: 

О = О1 + О2 + … + ON, 

где Оi – оценка степени удовлетворения i-го требования, i = 1, …, N. 

Итак, проблема заключается в получении каждого значения Pi или Оi (i = 1, …, N) ин-

дивидуально. Для этого может понадобиться разработка системы соответствующих критери-

ев, проведения измерений, получение и обобщение экспертных оценок, а также методика их 

«сведения» к одному значению. 

Этот подход может быть развит за счет представления оцениваемого объекта как сово-

купности взаимосвязанных и взаимодействующих ресурсов. Например, если набор ресурсов 

насчитывает R ресурсов, можно составить матрицу Требования/Ресурсы (см. рис. 1), где ка-

ждую оценку Оij можно рассматривать как оценку «вклада» j-го ресурса для удовлетворения 

i-го требования. 

 

Требования 
Ресурсы 

Суммы: 
1 2 … R 

1 О11 О12 … О1R  

2 О21 О22 … О2R  

… …  

N ОN1 ОN2 … ОNR  

Суммы:   …  Σ 

Рис. 1 – Матрица «Требования/Ресурсы» 

Особый интерес представляет оценка качества организаций; согласно [1] «организация 

(organization)» – это «совокупность людей и средств производства с распределением ответст-
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венности, полномочий и взаимоотношений» (примеры организаций: компания, корпорация, 

фирма, предприятие, учреждение, благотворительная организация, индивидуальный торго-

вец. ассоциация или их подразделения или комбинации. 

Вопросы оценки качества в процессах управления качеством обычно [1] рассматриваю-

тся в контексте модели управления, называемой «циклом Дёминга» PDCA («Plan → Do  → 

Check → Act» – «Планируй → Делай → Проверяй → Принимай меры»). 

При этом на первый план выходят т.н. «процессы» и их основные характеристики: 

результативность (effectiveness) – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов; 

эффективность (efficiency) – связь между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. 

Т.о., оценочная деятельность рассредоточена по «процессам» и не даёт возможность 

оценки организации в целом. Что же касается получения обобщённых оценок качества, то, 

несмотря на то, что определение термина «организация» даёт возможность его применения к 

широкому и разнородному спектру систем, для оценки их качества предлагаются и приме-

няются методы, которые можно считать «универсальными» за счет определения типовой но-

менклатуры ресурсов, задействованных в организации. Одним из таких методов является т.н. 

метод DOTMLPF [3], название которого складывается из начальных букв названий различа-

емых типов ресурсов (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Ресурсы DOTMLPF 

Ресурс Комментарий 

Doctrine Доктрина – фундаментальные принципы, в соответствии с которыми функ-

ционирует организация. 

Organization  Структура, положенная в основу организация. 

Training Обучение, тренинг – процессы поддержки имеющихся в организации и при-

обретение новых необходимых знаний/умений. 

Materiel Материальная база организации  – средства (в т.ч. транспортные), инструме-

нты, оборудование, запасные части и т.д., исключая недвижимость. 

Leadership Способность руководить. 

Personnel  Персонал – сотрудники, необходимые для функционирования организации. 

Facilities Недвижимость, принадлежащая организации и используемая ею. 

Разработанная экспертами по методике DOTMLPF и применённая (возможно, другими) 

экспертами конкретная оценочная система позволяет: 

определить состояние готовности организации к выполнению требуемых функций на 

любом этапе её существования  проектирование, ввод в эксплуатацию, реконструкция или 

штатное функционирование; 

оценить эффективность вложения в развитие организации ресурсов по отношению к 

уровню удовлетворения ею предъявляемых к ней требований. 

Т.о., методика DOTMLPF может быть успешно использована при создании и внедрении 

в организации системы менеджмента качества, соответствующей требованиям МС ISO 9001 

[2]. 
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ 

ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

А.Р. Карапетян 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Сучасна система освіти має забезпечити безперервність освіти, її відкритість та гаран-

тований результат навчання. Для побудови такої системи навчання має бути:  

 діяльнісним – спрямованим на надбання необхідних компетенцій;  

 керованим – планомірним і поетапним навчанням із зворотними зв'язками;  

 особистісно-орієнтованим – таким, що спирається на індивідуальні характеристики;  

 суспільно-орієнтованим – таким, що спирається на сучасні і перспективні потреби сус-

пільства і формує комунікативні вміння і навички;  

 компетентнісним – таким, що формує широкий світогляд.  

Повноцінна реалізація наведених вимог з використанням існуючих методів навчання 

неможлива.  

Для організації діяльнісного навчання необхідно використовувати можливості сучасних 

інформаційних технологій, що дозволяють створити віртуальні комп'ютерні навчальні сис-

теми, яки імітують реальну професійну діяльність.  

Системний аналіз дидактичних особливостей і методичних можливостей таких систем 

призводить до необхідності створення комп'ютерного навчального середовища з елементами 

штучного інтелекту.  Навчальна система віртуальної реальності (НСВР) - це педагогічний 

інструмент, що дозволяє формувати інтелектуальні вміння необхідні фахівцеві шляхом орга-

нізації навчального процесу в середовищі, що моделює реальну діяльність.  

Дидактико-методичні можливості діяльнісного навчання в НСВР:  

 кероване планомірне формування професійної діяльності як сукупності дій для досяг-

нення необхідного результату у вирішенні професійних завдань;  

 формування професійної компетентності шляхом діяльнісного розв’язання варійованих 

за різними основами навчальних і практичних завдань;  

 глибокий індивідуальний зворотній зв'язок при формуванні дії та діяльності для управ-

ління процесом навчання як засіб досягнення гарантованого результату навчання. 

Використовуючи елементи штучного інтелекту в НСВР можливо реалізувати імітаційні 

методи активного навчання:  

 неігрові (аналіз конкретних ситуацій, рішення ситуаційних проблем, групові дискусії);  

 ігрові (ділові ігри, ігрове проектування, розігрування ролей, тренінг).  

Проблеми створення НСВР можна розділити на 3 групи:  

I. Дидактико-методичні проблеми, наприклад: використання психофізіологічних характе-

ристик індивідуума для індивідуалізації процесу навчання; розробка варіативних сце-

наріїв навчального процесу в НСВР;  створення методик контролю/діагностики проце-

су навчання в НСВР. 

II. Технологічні проблеми, наприклад: створення відкритого програмного середовища; 

створення інтелектуальних агентів навчального середовища; створення комп'ютерної 

графіки 3D віртуальної реальності. 

III. Організаційно-фінансові проблеми. Створення НСВР –  це фактично розробка нових 

специфічних навчальних матеріалів і методик їх використання в процесі навчання. 

Альтернативи створенню інтелектуальних НСВР в даний час не існує. 
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МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОСНОВАННЫЙ НА ПРИНЦИПАХ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

А.А. Каргин, Н.В. Крачковский 

Донецкий национальный университет 

 
Основное качество развивающегося интеллекта (человека или компьютерной программы) 

базируется на: 1) генетически «встроенных» правилах; 2) практической деятельности и обучении 

на протяжении всей жизни [1].  

Модели такого подхода изучаются на разных уровнях организации естественного интелле-

кта (квантовом, молекулярном, клеточном [2]), известны реализации этих моделей в компьютер-

ных системах, например, развивающаяся нейро-генетическая модель для управления роботом [3] 

и другие. 

В настоящей работе предлагается использовать данный подход для проектирования систем 

ситуационного управления [4], в которых заложены механизмы мотивированного контекстного 

управления [5]. 

База знаний системы ситуационного мотивированного контекстного управления включает 

множество правил вида (1). 

,1i
π

iΠ : ЕСЛИ { iSS ˆ , M } ТО iu ,     (1) 

       ji,π : ЕСЛИ { ji,cont , ji,ÑÑ ˆ , M } ТО ji,u , 

где M  – мотив, S  – текущая ситуация окружения (множество признаков, характеризующих сос-

тояние окружения), Ŝ  – эталонная ситуация-прототип, u  – управляющее воздействие, 
ji,cont  – 

контекстная связь, обеспечивающая активизацию правила ji,π . 

При этом прототип ji,Ñ̂  описывается на множестве свойств, характеризующих состояние 

объекта управления: некоторое событие, наступление которого необходимо для совершения ука-

занного действия. Реакция на ситуацию в окружении по правилу ,1i
π

iΠ  активизирует контекст-

ную связь ji,cont . Такая форма связи позволяет реализовать исключительно «стартовые» правила 

1i,
π

kΠ , которые обеспечивают активацию той же цепочки действий в разных ситуациях. На рис. 1 

приведён пример базы знаний из двух блоков правил (1) – «встроенных» правил. 

 
Рис. 1 – «Генетически встроенные»  правила системы и формирование новых элементов в ре-

зультате процесса обучения 

Врождённые контекстные связи на рисунке отображены сплошными дугами, направление 

которых показывает направление влияния контекста. 

Введение мотива позволяет разбить все правила на группы по принадлежности, а контекст-

ная связь позволяет дополнительно структурировать правила, выделить показанные на рис. 1 

«цепочки». 

Метод проектирования (разработка) системы ситуационного управления разделяется на два 

этапа. Первый этап включает формирование встроенных правил: создание и введение в систему 

«врождённых» правил типа (1), подготовленных разработчиком системы управления. В докладе 

1,1
1

π

Π
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изложены требования, которым должны удовлетворять задаваемые экспертом «врождённые» 

правила. 

На втором этапе, в режиме самообучения, система ситуационного управления расширяет 

базу знаний новыми правилами или модифицирует существующие. Здесь рассматривается два 

варианта: 

1) обучение представляет собой формирование новой контекстной связи между двумя прос-

тыми последовательностями правил. Таким образом формируется сложная траектория по-

ведения как упорядоченная последовательность простых действий. 

2) обучение заключается в формировании нового стартового правила для существующей ра-

нее последовательности правил. Данная форма обеспечивает выполнение и закрепление 

выбранной траектории поведения в новых условиях. 

Например, выполнение «цепочки» правил 1,1
π

iΠ  приводит к формированию ситуации, соо-

тветствующей прототипу 2,1
π

jΠ . В таком случае повторение вызывает повышение коэффициента 

контекстной связи между 
nπ1,

 и 
2,1π  (пунктир на рис. 1). В дальнейшем даже при наличии помех, 

искажающих фрагмент ситуации, соответствующей прототипу 
jŜ , данная сложная траектория 

будет иметь тенденцию к совершению. 

Вторая форма обучения сводится к появлению нового прототипа ситуации 
kŜ , не удовлет-

воряющей существующим стартовым правилам. Если в процессе поиска решения найдена после-

довательность правил nππ 1,1,1... , удовлетворяющая требованиям, то формируется новое стартовое 

правило 1,1
π

kΠ , с прототипом kŜ  и реакцией, активирующей контекстную связь 
1,1cont . Новое 

правило и контекстная связь между ним и правилом 1,1π  отображены пунктиром на рис. 1. 

При обучении, объединяющем оба варианта, приведённые на рис. 1, обеспечивается выпо-

лнение сложной траектории поведения mn π,,π,π,,π 2,2,11,1,1 ......  в случае возникновения ситуации, 

удовлетворяющей прототипу внешней ситуации правила 1,1
π

kΠ . 

В докладе рассмотрен пример выполнения роботом LEGO MINDSTORM задачи прохожде-

ния в заданную окрестность, при условии избегания столкновений с препятствием. Показано, что 

группа «врождённых» правил (поворот в сторону, движение в заданном направлении, включение 

«заднего хода» при столкновении с препятствием), позволяет научить робота достигать целевой 

области при наличии препятствий. 

Первый вид самообучения устанавливает контекстные связи между врождёнными прави-

лами (поворот при столкновении и последующий поворот в сторону целевой области) и форми-

рует новую траекторию поведения — объезд препятствия после столкновения. 

Вторая форма обучения формирует новое стартовое правило, ситуация-прототип которого 

описывает приближение к препятствию, а действие заключается в выполнении поворота. Таким 

образом достигается избегание непосредственного столкновения. Результирующей сложной тра-

екторией поведения является огибание препятствия без столкновения. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CUDA 

Г.В. Килесса 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 

 

В настоящее время исследование различных явлений с помощью моделирования на 

ЭВМ стало признанным и быстро развивающимся направлением в науке и технике. Ряд при-

родных явлений в настоящий момент может быть изучен и количественно описан только 

лишь путем их численного моделирования. Однако, для того чтобы получить результаты, 

отражающие реальную картину мира, а не только характеристики численной модели, необ-

ходимы большие вычислительные мощности. Несмотря на то, что современные центральные 

процессоры представляют собой мощные чипы, одного «обычного» CPU недостаточно для 

проведения вычислительных экспериментов (стоит отметить, что уже появились такие моде-

ли CPU, которые предоставляют достаточные вычислительные мощности, например, 6-ти 

ядерный процессор Intel Corei7 970). Когда мы говорим о вычислительных мощностях ПК, то 

подразумеваем его CPU, однако, мы не учитываем наличие графического чипа (GPU). Дол-

гое время GPU служил только для построения графики. В настоящее время GPU представля-

ет собой мощный SIMD (Simple Instruction Multiple Data) процессор, который может быть 

использован для расчетов любого характера. Наличие больших вычислительных мощностей 

GPU привело к появлению такого направления, как General-purpose graphics processing units 

(GPGPU) – техника использования графического процессора для общих вычислений, кото-

рые обычно проводит центральный процессор. Существует несколько реализаций GPGPU: 

Compute Unified Device Architecture (CUDA), DirectCompute, OpenCL, AMD FireStream. 

Из перечисленных выше реализаций GPGPU мы выбрали CUDA, так как эта техноло-

гия обладает рядом преимуществ:  доступность (SDK для всех основных платформ бесплат-

но скачивается с сайта компании NVIDIA), простота (программирование под GPU ведется на 

расширении языка программирования C), а также данная технология предоставляет доступ к 

специальным возможностям GPU (например, shared memory). Главным недостатком CUDA 

является то, что приложение, написанное под эту архитектуру, будет работать только на гра-

фических процессорах от компании NVIDIA (начиная с серии G80). 

Нами были реализованы распараллеленные алгоритмы синусного Фурье-анализа на 

GPU. Данная задача возникает при решении уравнения Пуассона методом FACR (Fourier 

Analysis and Cyclic Reduction) с нулевыми граничными условиями. После того, как была 

сформирована исходная матрица, CPU отдает команду на ее копирование из DRAM в GPU 

DRAM (на рис. 1 команда «Сopy in GPU»). После того, как копирование завершится, CPU 

подает следующую команду на GPU – запуск ядра («launch»), а далее вызывается специаль-

ная функция cudaThreadSynchronize, необходимая для синхронизации работы CPU и GPU. 

Как только на GPU поступит команда «launch», он начнет выполнять расчет («execution») над 

данными, находящимися в GPU DRAM, т.е. будет выполнять ядро, в то время как CPU будет 

ожидать «ответа» от GPU, который поступит («return») после того, как завершится выполне-

ние ядра. Получив возможность выполнять программу дальше, следующим шагом CPU от-

дает команду («Copy from GPUDRAM») на копирование данных из GPU DRAM в DRAM 

(Если не вызывать функцию cudaThreadSynchronize, то CPU после команды «launch» сразу 

же даст команду «Copy from GPUDRAM», т.е. еще до завершения расчета («execution»)  дан-

ные скопируются из GPU DRAM в DRAM).  
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Рис. 1 – Алгоритм для выполнения Фурье-анализа на GPU 

Конфигурация ПК, на котором выполнялись тесты: CPU – Intel Core 2 Duo E8400 с та-

ктовой частотой 3,0 ГГц; 2 Gb DRAM; GPU – GeForce 9800 GTX+ (содержащий 128 скаляр-

ных процессоров). Сравнение времени выполнения Фурье-анализа на CPU (задействованы 2 

ядра) и GPU приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица времени выполнения Фурье-анализа 

Размер 

сетки 

Время выполнения Отношение 

времени  

выполнения 

на CPU к GPU 
CPU, мин 

GPU, мсек 

Из DRAM в 

GPU-DRAM 

Расчет Из GPU-DRAM 

в DRAM 

1024x1024 0,358 2 57 4 341 

2048x2048 2,86 10 453 16 358 

4096x4096 22,87 33 3699 74 360 

Следует отметить, что ускорение, получаемое на GPU, зависит от класса решаемых 

задач. В задачах, для решения которых не удается применить алгоритмы для SIMD архитек-

туры, прирост может быть незначительный (всего лишь в несколько раз), и в этих случаях, 

используя более мощный центральный процессор, можно добиться лучших показателей. Од-

нако, выполнение задач, для решения которых можно применить алгоритмы, подходящие 

для SIMD архитектуры на GPU c применением технологии CUDA позволяет достигнуть 

огромного ускорения в производительности, что подтверждается результатами, приведен-

ными в табл. 1. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОБЫТИЙ «ЦИФРОВОЙ ГРАЖДАНИН» 

И.В. Климов 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

Система представляет клиент-серверное приложение, состоящее из сайта и мобильного 

приложения. 

 Мобильное приложение написано на языке про-

граммирования Java. Разработанное приложение обес-

печивает одинаковые возможности и функционал для 

пользователей всех мобильных устройств, фирм произ-

водителей которых поддерживает наше ПО. Пользова-

тели приложения имеют возможность использовать та-

кие функции: установка приложения в телефон, добав-

ления фото, видео и аудио материалов в программу с 

помощью файлового менеджера или камеры телефона, 

заполнение формы заявки, в которую входят добавлен-

ные материалы, название и краткое описание произоше-

дшей ситуации. При отправлении заявки добавляется 

информация о местонахождении пользователя, при на-

личии GPS модуля, и дата отправки. Для зарегистриро-

ванных пользователей есть возможность указать логин  

и пароль, что позволяет повышать рейтинг их доверия в 

системе. 

 

 

Рис. 1 – Форма добавления заявки 

Серверная часть предназначена для получения сообщений и отображения их на сайте. 

Все сообщения подлежат строгому контролю и хранению в базе данных. В любой момент 

можно найти на сайте сообщения за определенную дату. Для лучшего восприятия сообщения 

классифицируются по статусу: новое, принятое, рассмотренное. Взаимодействие с сервисами 

Google позволяет улучшить функционал сайта. Координаты, отправленные с телефона, авто-

матически наносятся на Google map в режиме real-time. Сайт имеет функционал: просмотр 

событий, добавление событий, фильтрация и модерация новых событий.  

 

Рис. 2 –  Главная страница сайта 
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СНИЖЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ТРАФИКА В МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

МОНИТОРИНГА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Коленцева Т.А. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

Поддержка функциональности всей компьютерной сетью достигается обеспечением 

работоспособности ресурсных компонент сети, узлов и рабочих станций. Этот вопрос осо-

бенно важен для корпоративных сетей. Общепринятые стандартные системы мониторинга 

состояния информационных сервисов компьютерных сетей основаны на реализации схем 

запросов всех контролируемых узлов (удаленных агентов). Такой подход надежен, но, к со-

жалению, оказывает значительную нагрузку на сеть, уменьшая пропускную способность по-

лезного трафика. Для снижения служебного трафика разработчики используют ограничен-

ный набор контролируемых переменных и станций [1].   

Любую распределенную систему можно рассматривать с нескольких сторон: со сторо-

ны пользователей, администратора, владельца некоторого ресурса, находящегося в этой сети 

и владельца сети. Со стороны пользователя  и администратора сети, они заинтересованы в 

том, чтобы передавать как можно больше информации о состоянии рабочих станций. Владе-

лец сети, в свою очередь, не заинтересован в передаче большого количества служебного 

трафика, поскольку это может привести к перегрузке и отказу работы сети. 

Рассмотрим проблемы менеджмента со стороны владельца сети. В связи с этим, в дан-

ной работе предлагается концепция оценивания нагрузки на центральный менеджер для обе-

спечения устойчивости информационного сервиса.  

Предлагается методология формирования запросов, определяющая выбор ряда пара-

метров: выбор часто запрашиваемых атрибутов, выбор часто запрашиваемых диапазонов 

значений, выбор периода старения, задание распределения атрибутов узлов. 

Пусть рассматривается задача обеспечения устойчивости сервисов в компьютерной се-

ти. Необходимо установить порог по разрешенной полосе пропускной способности mC  на 

центральный менеджер *

m mC [t] C . В результате, если только часто используемые атрибуты 

будут настроены, то общие издержки системы составляют: 1 1 1 2

1
Nf S 2n(1 p ) S

T
   , где T – 

временной интервал, N – количество узлов, S1 – размер сообщения push, S2 – pull, f – соот-

ношение выбранных атрибутов к общему количеству атрибутов, n – среднее время задержки, 

 - среднее количество запросов. 

Высчитываем позволительный порог нагрузки на центральный менеджер m j

j J

C C


 . 

Считаем, что наибольшая нагрузка 
ijC  не должны быть больше, чем *

ijC : *

ij j ijC (WS ) C .  

Для расчета I(WS)  - структуры собираемых данных – учитывается частота запросов, 

частота изменений значений, push и pull:
ij i 1 2 nWS : X (x ,x ,..., x ) . 

Следовательно, если выставить границу допустимых значений по I(WS)  на основании 

требований по пропускной способности, то далее можно сформировать процедуру формиро-

вания структур ответов/запросов. 

Метод предназначен для того, чтоб динамически настраивать агенты мониторинга та-

ким образом, чтобы минимизировать общие издержки системы, удобен для сетей с изменяе-

мой конфигурацией. Такой подход позволяет значительно повысить эффективность функци-

онирования всей компьютерной сети.  
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ВАРІАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ В  ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ 

К. В. Колесніков, А.О. Лавданський 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Засоби біометричної ідентифікації не вимагають запам’ятовування складних парольних 

фраз або логінів. Об’єкти, за якими відбувається ідентифікація, унікальні для конкретної 

особистості і їх дуже важко (в деяких випадках навіть неможливо) підробити. На сьогодні усі 

біометричні технології є імовірнісними, жодна з них не здатна гарантувати повну відсутність 

помилок FAR/FRR. Досліджень та методів гарантованої верифікації в наш час бракує. Тому 

актуальність методів, спрямованих на підвищення рівня достовірної ідентифікації поза вся-

ким сумнівом. 

При розгляді систем біометричної ідентифікації слід розрізняти дві основні групи: іде-

нтифікація за статичними ознаками особистості (такі, що не змінюються з часом) та динамі-

чні методи ідентифікації (підсвідомі дії людини).  

Методи статичної ідентифікації ґрунтуються на фізіологічних особливостях людини 

(ДНК, зображення обличчя, відбитки пальців, райдужна оболонка ока, сітківка ока, геометрія 

кисті руки, розташування вен на тильній стороні долоні та інші).  

Методи динамічної ідентифікації ґрунтуються на поведінковій характеристиці людини 

(особливості голосу,  динаміка рукописного / клавіатурного почерку та інші).[1] 

Реалізацію одного з динамічних методів ідентифікації, а саме ідентифікацію по динамі-

ці рукописного почерку розглянемо детальніше. Використаємо конкретний випадок почерку, 

наприклад, виконання підпису. Метод використовує запис динамічної інформації під час ви-

конання підпису особою. В більшості випадків результатом такого підпису є функція, яка 

описує положення пера в залежності від часу. Для додаткової точності також можуть бути 

використані і інші параметри виконання підпису, наприклад тиск пера, положення пера у 

просторі, кут нахилу пера. Для зчитування процесу підпису використовують графічні план-

шети в поєднанні із спеціальним програмним забезпеченням. Такий метод виконання є до-

сить дорогий в реалізації.[2] 

Значно спростити реалізацію даного методу дозволяє використання замість глобальних 

координат планшету відносних прискорень руху пера. Таким чином, можна виключити із си-

стеми власне графічний планшет і залишити лише перо, але із спеціальним датчиком прис-

корення. Такий спосіб введення почерку дає свої переваги, наприклад дозволяє відстежувати 

переміщення пера не лише у двох координатах, а і реєструвати рухи пера в момент відриву 

його від поверхні. 

Значні переваги описаний метод дає при використанні у банківській сфері, оскільки пі-

дпис використовується у переважаючій більшості операцій. При виконанні статичного під-

пису одночасно з ним можна реєструвати також динаміку виконання почерку, якщо датчик 

прискорення вмонтовано в перо, яке здатне виконувати підпис на звичайному папері. Таким 

чином, значно підвищується ступінь захисту рукописного підпису, оскільки до статичного 

зображення додається динаміка виконання. 
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О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В МОРСКОМ ИНСТИТУТЕ 

Л.В. Кравцова, Н.Г. Каминская, А.В Пуляева 

Херсонский государственный морской институт 

 

Одной из основных составляющих дистанционного обучения является наличие качест-

венного методического обеспечения дисциплины. Конечно, к рабочей программе любого ку-

рса дается список как основной, так и дополнительной литературы, к которой может обра-

титься студент при подготовке к практическим занятиям, зачету или экзамену. Однако, даже 

если эта литература имеется в достаточном количестве в библиотеке института, далеко не 

каждый студент найдет время, а если говорить открыто, желание «выискивать» необходи-

мый материал в длинном перечне учебных пособий. Поэтому для методического обеспече-

ния дисциплины так важно создать максимально полный лекционный и практический курсы, 

причем иметь их и в электронной форме, и в печатном виде. Естественно, использование ре-

комендованной литературы при этом ни в коей мере не отвергается! Особенно эта проблема 

актуальна для таких ВУЗов, как Херсонский государственный морской институт, в котором, 

в силу специфики учебного графика, немалую часть времени курсанты находятся на плава-

тельной практике.  

Данная работа ставит своей целью на примере одной из тем дисциплины «Специальные 

разделы высшей математики», читаемой в Херсонском государственном морском институте, 

показать технологию и методику создания дистанционного курса. Особое внимание при этом 

обращается на использование электронных таблиц Excel, как одну из составляющих форми-

рования системы знаний и навыков, необходимых будущим морякам для эффективного и ра-

ционального применения компьютерной техники в своей профессиональной деятельности. 

Конечно, на современных судах, как правило, уже установлены профессиональные програм-

мы, учитывающие все необходимые операции. Однако эти программы также выполнены в  

Excel, являющимся одним из наиболее популярных приложений в мире. Полноценное испо-

льзование этих программ возможно только при безусловном понимании принципов работы 

Excel.  

Структура дистанционного курса и его специфика в морском институте 

Среди всех электронных ресурсов обучения особую роль  играет дистанционный курс. 

Он является основным учебным объектом, который используется в дистанционном обуче-

нии. Особенность  дистанционного курса заключается в том, что он представляет собой сос-

тавной обучающий объект, объединяющий различные электронные ресурсы с целью органи-

зации процесса обучения с использованием специальных программных сред – систем диста-

нционного обучения. Структурная схема, представленная на рис. 1, детально отображает 

концепцию  дистанционного обучения.  

Пример методического обеспечения дистанционного курса в морском институте 

Рассмотрим структуру лекционного материала, предназначенного для дистанционного 

обучения курсантов Херсонского государственного морского института. 

Основными элементами структуры являются следующие.  

Постановка задачи.  

Постановка задачи - это точная формулировка условий задачи с описанием входной и 

выходной информации. В этом пункте требуется детально изложить суть проблемы, возмож-

ные способы ее решения, методы решения, предлагаемые в данной лекции.   

Примеры использования излагаемой теории на практике. 

Любая теория становится понятнее, если привести примеры применения этой теории на 

практике (например, курсантам морского института будет интересно узнать, что метод наи-

меньших квадратов с успехом используется для определения оптимальной траектории дви-

жения судна).  
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Рис. 1 – Структура дистанционного курса обучения Специфика: мультимедиа, использование 

MS Office (Word, Excel, Access, Power Point), расчетные и виртуальные лабораторные работы 

Теоретическая часть.  

В этом пункте, собственно, должны быть максимально полно изложены, в соответствии 

с научным методом, основные теоретические положения по изучаемому вопросу. При этом 

крайне необходимо учитывать специфику высшего учебного заведения, в котором читается 

данный курс, и контингента, для которого этот курс предназначен. Лекционный материал, на 

примере которого реализована структура дистанционного курса, составлен для курсантов 

морского института, а значит, основной акцент должен быть сделан на профессиональную 

направленность будущих моряков.  

Алгоритм решения практической задачи и реализация решения практической за-

дачи средствами Excel.  
Как известно, алгоритм - это точный набор инструкций, описывающих порядок дейст-

вий исполнителя для достижения цели, поставленной в задаче. Главную роль нужно отвести 

именно реализации алгоритма решения в электронных таблицах Excel, которые содержат бо-

льшое количество стандартных и, что очень существенно, нестандартных функций. Поэтому 

в лекционном материале необходимо показать создание логической структуры задачи, ее ма-

тематическую модель, которая впоследствии и будет реализована средствами Excel.  
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АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КЛАСТЕРУ З ВИКОРИСТАННЯМ GRID-ТЕХНОЛОГІЇ 

О.В. Кравченко  

Черкаський державний технологічний університет 

 

Розвиток обчислювальної техніки та систем телекомунікації, що супроводжуються 

ускладненням інфраструктури розподілених інформаційно-аналітичних систем, призводить 

до необхідності розвитку засобів і методів моделювання даних систем. Системний підхід  до 

їх моделювання запропоновано Згуровським М.З. та Панкратовою Н.Д. [1] та детально опи-

сана його реалізація в [2] Шелестовим А.Ю. Однією з актуальних тем є розвиток розподіле-

них систем, що мають забезпечувати роботу обчислювального обладнання з використанням 

розподілених сховищ даних та обчислювальних ресурсів. 

Європа, США та Японія інтенсивно напрацьовують все нові та нові проекти, з викорис-

танням GRID. Щодо України, то згідно Державної Програми „Розвиток інформаційних теле-

комунікаційних технологій в освіті і науці на період 2009-2013 роки” продовжується ство-

рення національної GRID-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень. Слід за-

значити, що ініціативна група по побудові першого GRID-кластеру вирішила не замикатися 

на вузькоспеціальних інтересах, а впроваджувати GRID –технології в різні сфери життя [3]. 

Так як навчальні заклади здійснюють не лише освітню діяльність (яка є основним ви-

дом діяльності), а й містять в собі дослідницькі центри й готують науковців, то варто задума-

тися про створення не лише інформаційного віртуального простору, а й національного обчи-

слювального простору. Не має потреби постійно оновлювати комп’ютери та нераціонально 

використовувати їх ресурси, варто лише правильно організувати роботу всього механізму, і 

тоді вся система працюватиме чітко.  

Фізично, для використання GRID-системи необхідно мати обчислювальний кластер 

класу «беовульф» з n комп’ютерів, які об’єднано в мережу оптоволоконним кабелем. Функ-

ціонування системи забезпечується та регулюється програмним диспетчером. На сьогодніш-

ній день існує два способи побудови метакомп’ютерів: системи з «горизонтальною інтегра-

цією» та системи з «вертикальною інтеграцією». 

При дворівневій архітектурі GRID  утворюється з множини комплексних вузлів, які мі-

стять ПК. Ресурси окремого вузла знаходяться в автономному адміністративному домені, 

зв’язані локальною мережею і зазвичай керуються системою пакетної обробки, що відіграє 

роль локального менеджера ресурсів. 

Розглядаючи властивості аналогових систем некластеризованих ресурсів відносно їх 

відповідністі до стандартів GRID можна говорити, що, по-перше, ці системи не мають засо-

бів запуску задач. Для кожної нової задачі необхідно створювати свій «екземпляр» ресурсної 

і серверної інфраструктури. По-друге, не задовольняючи стандартам GRID, такі системи не є 

інтероперарабельними. По-третє, відсутня інформаційна служба, яка надає інформацію про 

ресурси в GRID. Наявність такої інформаційної служби  необхідне для включення сегменту з 

некластеризованих ресурсів в GRID-інфраструктуру більш високого рівня. 

Зважаючи на описані характеристики структури проміжного програмного забезпечен-

ня, розроблені методи проблемних аспектів та необхідність розробки моделі локального 

GRID-диспетчера для GRID-системи з невідчужуваними ресурсами, було прийнято рішення 

про програмну реалізацію. Прототип планувальника базується на сучасному підході побудо-

ви GRID-систем – архітектурі web-служб. 

 Архітектурно система складається з набору служб, таких як: служби планування, слу-

жби резервування та служби прийому завдань, а також бази даних планування та ресурсних 

агентів, які складають прогноз використання ресурсів в кластері. Крім цього реалізовано ін-

терфейс користувача, побудований за принципом інтерфейсу запуску завдань в провідних 

світових проектах (Globus Toolkit, gLite). 

 Робота служби планування є циклічною: на кожному циклі будується план розподілу 

завдань між ресурсами на сонові інформації, яка вже є в базі даних планування. Під час ро-
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боти циклу всі завдання, що надходять від служби прийому завдань, і оновлення кластерного 

розкладу, що надходять від ресурсних агентів, буферизуються засобами СКБД і не врахову-

ють в поточному циклі. Після завершення циклу вони актуалізуються в базі даних для вико-

ристання на наступних циклах. Після побудови плану визначається підмножина завдань, час 

початку алокацій яких досить близький до моменту початку виконання. Для цих завдань за-

собами служби попереднього резервування виконується резервування ресурсів, яке гарантує 

їх виділення у відповідності до побудованих планувальником алокацій, та ініціюється доста-

вка завдань в кластери. 

 Інформаційна база планувальника розроблена з використанням СКБД з відкритим ви-

хідних кодом. Вся інформація, необхідна для планування, представлена у вигляді таблиць, а 

алгоритм планування реалізований процедурами. Це дозволило підвищити швидкість роботи 

з БД на кілька порядків в порівнянні з клієнт-серверними засобами. 

Ресурсний агент реалізований у фоновому режимі. Цей режим дозволяє моделювати 

процес розташування завдань в кластері в майбутньому часу, забезпечуючи генерацію лока-

льного розкладу. Крім цього, підтримується апарат попереднього резервування, який дозво-

ляє зарезервувати локальні ресурси для гарантованого запуску завдань GRID. 

 Схема запуску завдання користувачем має такий вигляд. Через інтерфейс користувача 

користувач надсилає своє завдання до GRID-диспетчера, після чого завдання потрапляє до 

черги глобальних завдань. Разом з завданням користувач надсилає ресурсний запит, а також 

плату за виконання завдання. За часом надходження визначається пріоритет завдання, за 

яким всі завдання впорядковуються в черзі GRID-диспетчера. Потім кластерний агент GRID-

диспетчера знаходить оптимальний ресурс для завдання, і засобами серверної частини дис-

петчера завдання запускається на виконання на вибраному вузлі. 

Дане програмне забезпечення дозволяє проводити чисельні дослідження задач без від-

чуження функціональних можливостей ПК користувача [4]. 

Застосування GRID – систем дозволяє значно підвищити швидкість і якість обчислень, 

особливо у випадку слабозв’язних гетерогенних обчислювальних комплексів. 

Хочеться відмітити, що визначальною характеристикою системи є функціонування ре-

сурсних ПК без відчуження функціональних можливостей. Подальші розробки в даному на-

прямку дозволять застосувати новітні технології в розробці систем дистанційної освіти та 

наукових досліджень на базі віртуальних лабораторій, що є перспективним напрямом надан-

ня освітніх послуг. 

 Разом з тим слід відмітити, що запропонований підхід має і свої обмеження: відсут-

ність інтелектуальної складової при прийнятті рішення про розбиття задачі, а також збіль-

шення ступеню централізації платформи. Ці проблеми можуть бути вирішені за рахунок за-

стосування технологій експертних та мультиагентних систем. 
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Проблема синтеза формальных математических моделей интеллектуальной деятельно-

сти связана с решением задач структурной идентификации, т. е. определением вида операто-

ра, устанавливающего связь между входными и выходными переменными, и параметричес-

кой – нахождения количественных значений параметров модели. Классическая теория иден-

тификации предусматривает решение указанных задач на основе экспериментальной инфор-

мации о количественно измеренных значениях входного воздействия и реакции исследуемой 

системы. Однако, в большинстве случаев при идентификации моделей интеллектуальной де-

ятельности классические методы оказываются полностью неработоспособными. В связи с 

этим возникает необходимость разработки специализированной проблемно-

ориентированной методологии решения задач идентификации математических моделей ин-

теллектуальной деятельности. 

Целью доклада является представление и обоснование общей методологии идентифи-

кации моделей многофакторного оценивания. 

К настоящему времени сформулировались три подхода к изучению формализации про-

цессов интеллектуальной деятельности человека: исследование искусственных нейронных 

сетей; объективное изучение поведения человека (бихевиористический подход); интроспек-

тивный анализ, на котором базируется теория экспертного оценивания. 

Однако, ни один из трех указанных подходов, взятых в отдельности, не может служить 

достаточным основанием создания теории интеллектуальной деятельности человека. Очеви-

дно, что решение задачи математического описания интеллектуальных процессов нужно ис-

кать на пути объединения результатов всех трех подходов. Например, идея одного из таких 

подходов заключается в объединении метода бихевиористической идентификации с интрос-

пективным анализом. 

В докладе рассмотрены: 

 особенности проблемы идентификации моделей интеллектуальной деятельности и под-

ходы к её решению; 

 развитие и обобщение классического метода компараторной идентификации; 

 обоснование класса бихевиористических моделей многофакторного оценивания; 

 метод верификации достоверности и точности компараторной идентификации матема-

тических моделей многофакторного оценивания. 

Как известно [1], центральной проблемой автоматизации интеллектуальной деятельно-

сти является формализация интеллектуальных процессов решения таких задач как распозна-

вание образов, обучение, классификация, принятие решений и т.п. Достижение успехов в 

указанной области требует планомерной, кропотливой работы по созданию проблемно-

ориентированной методологической и инструментальной базы решения проблемы формаль-

ного описания, т.е. идентификации моделей творческой интеллектуальной деятельности. Эта 

проблема частично решается в данной работе. 
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При проведенні занять з фізичного виховання у середній школі важливо оцінювати та 

враховувати стан фізичного розвитку кожного школяра у часі. У експертній системі форму-

вання індивідуальної характеристики школяра відбувається на основі ряду критеріїв, які до-

зволяють перетворити невербалізовані знання вчителя у впорядковану систему даних, в ре-

зультаті обробки яких отримуємо індивідуальну карту фізичного розвитку учня. 

На сьогоднішній день розроблено ряд автоматизованих інформаційних систем, в тому 

числі й експертних [1], в яких реалізовані функції оцінки поточного фізичного стану людини, 

обрання методики тренувань, підбору режиму харчування та інших показників [2, 3], які 

впливають на фізичний розвиток. Але у даний час існує потреба у розробці інформаційно-

аналітичних систем оцінки фізичного розвитку з врахуванням особливостей вікового розвит-

ку дітей, у яких враховані не тільки фізичні, а і психоемоційні характеристики школярів різ-

них вікових категорій. 

У даній розробці основним завданням є створення більш інформативної моделі особис-

тісної мобільності школяра, яка дозволяє вчителю фізичного виховання підібрати оптималь-

ну схему тренувань для кожної дитини індивідуально, враховуючи її поточний стан здоров’я 

та рівень психічного розвитку. 

При розробці експертної системи оцінки особистісних характеристик школяра на уро-

ках фізичного виховання були виділені ряд критеріїв та система їх бальної оцінки, за якими 

формувалися індивідуальні характеристики кожного школяра. Характеристики формувалися 

у групах школярів розділених за віковою ознакою. В кожній групі розраховувалися 12 харак-

теристик, пов‘язаних з психоемоційним та фізичним розвитком. Дані характеристики були 

об‘єднані у 3 блоки по ступеню зв‘язності. У експертній системі при передобробці даних ро-

зраховувалися: рівні сформованості показників; динаміка показників по етапах експеримен-

ту; підсумкові показники по визначених етапах експерименту; динаміка показників по віко-

вих групах. По сформованих блоках характеристик на основі експертних оцінок [4] створю-

валася індивідуальна карта фізичного розвитку учня, у якій приводились номінальні показ-

ники за визначеними критеріями, а також їх порівняння з груповими показниками розвитку 

та рекомендації щодо особистісних напрямків фізичного розвитку конкретного учня. 

Експертна система оцінки особистісних характеристик школяра дозволяє оцінити осно-

вні характеристики фізичного та психоемоційного розвитку школяра, динаміку змін при ці-

леспрямованих заняттях з фізичного виховання груп школярів та кожного школяра окремо. 

На основі експертних оцінок та моделі особистісних характеристик відбувається формування 

поточних рекомендацій для розвитку фізичних можливостей школяра з врахуванням мину-

лих та поточних показників стану здоров’я, фізичних можливостей та мотивацій до даного 

виду діяльності. Розроблена система призначена для шкільних вчителів фізичного виховання 

і допоможе у формуванні індивідуальної програми фізичного розвитку школярів. 
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Развитие производств на современном этапе осуществляется в условиях нестабильнос-

ти внешней обстановки, глобализации рынков сбыта продукции и рынков ресурсов произ-

водства, что приводит к жесткой конкуренции их существования. Для получения конкурент-

ных преимуществ, предприятия вынуждены постоянно заниматься не только развитием сво-

их производств, освоением новых технологий, но и поиском новых источников эффективно-

сти систем управления производством.  

Одним из таких направлений является повышение интеллектуальности компьютерных 

систем, уже давно зарекомендовавших себя в роли эффективных помощников менеджерам-

управленцам в управлении производством в целом и отдельными его участками.  Повышение 

интеллектуальности систем управления производством возможно не только за счет повыше-

ния уровня формализации процессов производства, но и за счет использования при решении 

задач управления производством знаний, накопленных менеджерами и персоналом предпри-

ятия в процессе его функционирования.  

Уровень развития Интернет и современных информационно-коммуникационных тех-

нологий обеспечивает равные возможности доступа к разноплановой информации и накоп-

ленным человечеством знаниям, в том числе и по организации конкретных производств.  

Знания для современных предприятий является тем стратегическим ресурсом, правиль-

ное и своевременное использование которого обеспечивает ему конкурентные преимущест-

ва. В связи с этим актуальными для многих предприятий являются вопросы, связанные с по-

строением систем, работающих со знаниями. В таких системах знания являются одной из со-

ставляющих их внутренней структуры, в соответствии с которой система строит свою работу 

и реализует взятые на себя функции по более эффективному решению задач системы управ-

ления [1]. Существенным моментом при создании таких систем является описание предмет-

ной области в виде системы знаний о реальных объектах, их взаимосвязях и происходящих 

процессах [2].  

Формализованному представлению знаний предшествуют исследования задач пред-

метной области и представление знаний о них в неформализованном виде, например, в виде 

поля знаний [3]. Выполнение этого этапа требует активного участия менеджеров, занимаю-

щихся решением конкретных задач и выступающих в роли экспертов, и специалистов по 

формализации знаний – аналитиков, инженеров по знаниям, позволяющим менеджерам опи-

сать свои знания и представить их в виде определенной системы. Характерными для данного 

этапа являются трудности формализации знаний, вызванные сложностью предметных обла-

стей и большой долью субъективных факторов, что в значительной степени влияет на конеч-

ную структуру и состав поля знаний.   

В докладе излагаются результаты применения объектно-структурного подхода, опи-

санного в [3], для построения поля знаний интеллектуальной системы управления производ-

ством машиностроительного предприятия.  

Производство машиностроительного предприятия является достаточно сложным  объе-

ктом для исследования. Это обусловлено наличием в структуре объекта большого количест-

ва элементов, своим состоянием и поведением влияющих друг на друга; наличием задач, ре-

шаемых в условиях нечеткости и неопределенности; потребностью в принятии решений с 

учетом различных критериев; обилием внешних факторов, влияющих на принимаемые ре-

шения и поведение объекта.  

Применение объектно-структурного подхода позволило упорядочить достаточно раз-

мытые процедуры извлечения и структурирования знаний и представить их в виде поля зна-

ний системы управления производством. 
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В основу первого уровня структуризации предметной области были взяты элементы 

схемы управления производством, выработанной на основе имеющихся знаний и личного 

опыта, накопленного в процессе создания автоматизированных систем управления производ-

ством машиностроительных предприятий [4], а именно: изделие, производство изделия, 

управление производством изделия, цех.  

При этом изделие рассматривается как желаемый результат, вокруг которого выстраи-

вается вся производственная деятельность предприятия. Производство изделия – как  про-

цесс, непосредственно обеспечивающий изготовление изделия и отдельных его частей – уз-

лов и деталей – и определяющий последовательность выполнения операций, требуемые ре-

сурсы, используемые методы и инструменты. Управление производством изделия – как тра-

диционный контур управления, в рамках которого осуществляется планирование изготовле-

ния и обеспечения изделия, контроль изготовления изделия, отслеживание хода производст-

ва и выявление сбойных ситуаций, принятие решений при планировании и  устранении 

сбойных ситуаций, согласование и оценка принимаемых решений, решение традиционных 

задач и постановка новых с выбором методов решения. И, наконец, Цех рассматривается как 

производственное подразделение предприятия, непосредственно осуществляющее управле-

ние и изготовление закрепленной за ним части изделия, и имеющий для этого соответству-

ющий потенциал, определяемый имеющимися производственными мощностями, и который 

он должен постоянно поддерживать на определенном уровне. 

Анализ предметной области осуществлялся по уровням в том порядке, в каком они на-

званы выше, т.е. в порядке повышения их сложности. Это позволило, с одной стороны, на 

более простых вещах приобретать опыт анализа предметной области, выявления видов зна-

ний и определения характера процедур их использования, а, с другой стороны,  сократить 

время анализа новых уровней за счет использования результатов анализа предыдущих.  

Для каждого из уровней был проведен анализ предметной области и сформировано по-

ле знаний по алгоритму, описанному в [3]. Алгоритм включал следующие пункты: определе-

ние входных и выходных данных, составление словаря терминов и наборов ключевых слов, 

выявление объектов, понятий и их атрибутов, выявление связей между понятиями, выявле-

ние метапонятий и детализация понятий, построение пирамиды знаний, определение отно-

шений, определение стратегии принятия решений.  

Наличие алгоритма облегчает задачу построения поля знаний. Однако практическое его 

использование во многом индивидуально, требует от разработчиков определенных знаний и 

опыта проведения таких работ, знания специфики рассматриваемой предметной области и 

опыта применения для других предметных областей. В докладе представлены результаты 

построения поля знаний для системы управления производством с комментариями относите-

льно полученных результатов и особенностей применения алгоритма для рассматриваемой 

предметной области.  

Предполагается дальнейшее развитие работ в плане построения формализованных мо-

делей представления знаний для использования интеллектуальной системой управления 

производством. 
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У роботах [1, 2] нами описано підхід до розроблення процедур автоматичної розбудови 

онтологій. Однак використання таких процедур призводить до виникнення ряду недоліків у 

структурі та змісті онтології, невідповідності її наповнення інформаційним потребам корис-

тувача. Тому подібні системи необхідно “укомплектовувати” відповідним набором процедур 

оптимізації онтології [3, 4]. 

Складна структура взаємозв’язків між поняттями, відображеними в онтології, а також її 

динамічне наповнення під час експлуатації вимагає застосування певних оптимізаційних 

процедур з метою мінімізації часу реакції на запити; не перевищення місця, відведеного для 

розміщення онтології; вирішення конфліктів між даними, внесеними з різних джерел, а та-

кож задоволення інших вимог та критеріїв, які належить визначити. Оптимізація онтології 

також виконується з метою адаптації її змісту до інформаційних потреб користувачів, шля-

хом вилучення тих елементів, які рідко використовуються або ж не використовуються взага-

лі, тобто не відносяться до певної предметної області (ПО). 

Онтології подається у вигляді концептуального графа (КГ), вершинам якого присвоєно 

певні семантичні та числові характеристики [5]. Він є зваженим графом, в якому на етапі фо-

рмування допускається існування паралельних ребер, циклів, петель, дублювання вершин з 

аналогічними параметрами та інших особливостей. Виявлення й усунення таких особливос-

тей з метою нормалізації графу онтології, а також оптимізація графу за визначеними критері-

ями з урахуванням вагових коефіцієнтів ребер та вершин мають входити до переліку 

обов’язкових процедур забезпечення ефективного функціонування інтелектуальних агентів 

(ІА), які використовують цю онтології під час свого функціонування. У термінах теорії гра-

фів структурна оптимізація онтології (усунення конфліктів, збереження цілісності, дотри-

мання обмежень на максимальний об’єм) полягає у чергуванні процедур доповнення та ре-

дукції графу онтології. 

Нами розглянуто такі критерії оптимальності структури і змісту онтології: 

 фізичний об’єм пам’яті, яку займає онтологія; 

 швидкодія як час відгуку ІА на зовнішнє звертання (час реакції на зміну параметрів зо-

внішнього середовища, до яких чутлива система); 

 повнота онтології, яка може бути визначена через середній відсоток нетривіальних (не-

нульових) відповідей на запити до неї; 

 цілісність онтології, тобто відсутність в її тілі взаємозаперечувальних тверджень і дуб-

лювання; 

 збалансованість ПО, виражена у рівномірному поданні її окремих підрозділів в онтоло-

гії. 

Сформулюємо оптимізаційну задачу, яка буде покладена в основу процедур доповнен-

ня й оптимізації онтології. Автоматичне ґенерування онтології зумовлює необхідність здійс-

нювати її локальну оптимізацію під час наповнення, і ґлобальну – на етапі впорядкування, 

коли процес наповнення призупинено до завершення процедури оптимізації. Метод оптимі-

зації онтології включає в себе задачу нормалізації її структури та задачу оптимізації змісту 

(рис. 1), при цьому: 

1) усунення паралельних ребер, дублювання вершин з однаковими параметрами та інших 

особливостей структури графу онтології, які можуть порушити її цілісність і знижують 

ефективність функціонування інтелектуальної системи, є задачею нормалізації струк-

тури онтології; 

2) оптимізація змістової частини онтології виконується з метою збільшення її швидкодії 
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та інформаційної насиченості при заданих обмеженнях на фізичний об’єм пам’яті сис-

теми. 
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Рис. 1 – Застосування  критеріїв оптимальності онтології на етапах її наповнення та 

впорядкування 

Передбачається, що розв’язування цих задач необхідно рознести в часі, причому, з ме-

тою збереження цілісності онтології, спершу треба виконувати її структурну перевірку, і ли-

ше потім – оптимізацію змістової частини шляхом послідовної редукції її графу до виконан-

ня вимог вибраних критеріїв шляхом максимізації суми ваг вершин та ребер такого графу. 

В основу задачі мінімізації структури графу онтології покладена типова оптимізаційна 

задача теорії графів про відшукання мінімального кістяка, яка полягає у пошуку кістяка мі-

німальної ваги у зваженому графі. Задача забезпечення узгодженості в структурі графу ефек-

тивно розв’язується шляхом застосування методу резолюцій. Задача оптимізації змісту зво-

диться до задачі про наплечник. Задача пошуку оптимальної кількості понять онтології зво-

диться до цільової функції: 
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  , k – кількість рівнів у графі; K – кількість понять в 

онтології; N − кількість понять у словнику ПО; P(i) − імовірність знаходження елемента он-

тології на i-му рівні таксономічної ієрархії понять, встановлена на основі аналізу лексичної 

бази даних WordNet; G – відносна кількість понять у онтології, G = K/N. 

Встановлено, що для такого фактичного розподілу означених критеріїв оптимальності 

та словника, який містить 100000 понять мінімум цільової функції f відповідає оптимальній 

кількості 31000 понять в онтології бази знань ІА. 
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Одним из основных направлений научно-технического прогресса на сегодняшний день 

является компьютеризация общества, которая вызывает значительные изменения в техноло-

гии разработки и использования программных средств. Основой для таких изменений стало, 

в том числе, развитие теории и практики искусственного интеллекта. Это повлекло за собой 

переход к так называемой новой информационной технологии, повышающей интеллект про-

грамм, и созданию экспертных систем. 

Экспертные системы (ЭС), как системы искусственного интеллекта, включающие в се-

бя базу знаний, набор правил и механизм вывода, позволяют на основании правил и предос-

тавляемых пользователем фактов распознать ситуацию, поставить диагноз, сформулировать 

решение или дать рекомендацию для выбора действия. 

Наличие таких специфических для искусственного интеллекта структурных частей, как 

логический вывод, естественно-языковый интерфейс, делает предпочтительным использова-

ние для разработки ЭС таких языков искусственного интеллекта, как Лисп, Пролог и специа-

льных средств поддержки разработки. Особенно перспективной для ЭС оказалась реализация 

языка Пролог. Основная идея логического программирования состоит в отделении логики 

программы от управления ходом вычислений, что делает процесс создания программы более 

прозрачным. 

В рамках данного исследования необходимо было спроектировать и реализовать ЭС 

средствами Visual Prolog. Разработанная ЭС базируется на логике, так как доказательные си-

стемы Пролога созданы для решения таких задач. В таких ЭС база знаний состоит из утвер-

ждений в виде предложений логики предикатов. При этом проектирование базы знаний, 

утверждений и их структуры является наиболее важным аспектом в системе, основанной на 

логике. База знаний должна иметь непротиворечивую логическую организацию и содержать 

минимум избыточной информации.  

Предметной областью данной ЭС являются разнообразные химические соединения. 

Классификация в базе знаний основывается на древовидной структуре. Согласно этой струк-

туре все химические соединения находятся во множестве «Соединения». Для идентификации 

конкретного химического соединения используется список химических элементов в нём, а 

именно: совпадение списка присутствующих элементов в соединении со списком элементов, 

наличие которых подтвердил пользователь, и отсутствие в соединении элементов из списка, 

элементы которого обозначены пользователем, как отсутствующие. Обычно факты в базе 

знаний описывают те явления, которые являются постоянными для данной предметной обла-

сти. Характеристики, значения которых зависят от условий конкретной задачи, ЭС получает 

от пользователя в процессе работы, и сохраняет их в рабочей памяти. Если в процессе рабо-

ты ЭС выясняется, что химического соединения с элементами, заданными пользователем, в 

существующей базе знаний нет, то система под управлением пользователя вносит в базу зна-

ний новое соединение.  

Этап проектирования представлен структурной диаграммой и диаграммой потоков 

данных, которая иллюстрирует процессы управления программой потоков данных от поль-

зователя, вывода заключения из базы знаний и результатов консультации. 

Результатом выполнения данной работы является ЭС, которая способна пополнять свои 

знания с помощью механизма самообучения и имеет дружественный интерфейс пользовате-

ля. 
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РОЗРОБКА ВИРІШУВАЧА ДО ГРИ “САПЕР” З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ 

ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

О.А. Ляшенко, Д.С. Кондаков 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

Багато людей, мабуть, грали в "Сапера" ("Minesweeper"), адже ця гра входить в станда-

ртний комплект постачання Windows. "Сапер" належить до тих простих ігор, в які люди іноді 

грають годинами, чому самі ж і дивуються. Такі ігри іноді породжують цілі класи цікавих 

завдань, і "Сапер" не є винятком.  

Завданням даної роботи було реалізувати вирішувач до гри "сапер". Відмінністю вирі-

шувача від самої гри є те, що він повинен розгадувати поле, задане користувачем, а не кори-

стувач його поле. Тобто завдання полягало в реалізації "сапера" навпаки. Метою роботи є 

розробка логічних правил для комп’ютеру, за допомогою яких було б можливе вирішення 

певних логічних задач. Предметом дослідження в роботі виступають методи реалізації пос-

тавленої задачі і логіка людини, яка перенесена на мову комп’ютера для вирішення ним логі-

чних задач. 

Логічне програмування і створені на його основі системи програмування, зокрема 

Turbo Prolog, Visual Prolog, Amzi Prolog та інші є дуже зручним засобом реалізації безлічі за-

вдань, як офісних і виробничих, так і ігрових. Декларативність мови пролог, а також особли-

ва структура програм дозволяють більш зручно задавати умови і відношення, а також значно 

спрощують постановку цілей програмі. Пролог застосовується для написання більшості про-

стих логічних ігор і головоломок [1, 2]. 

Щоб реалізувати поставлену задачу, необхідно програмно імітувати процес прийняття 

рішення людини. Для цього необхідно описати правила та сконструювати логічний процес, а 

отже розробити інтелектуальну систему прийняття рішень, яка здатна розв’язати задачу гри 

"Сапер" за допомогою закладених в неї знань. В даному випадку необхідно вирішувати зада-

чу пошуку "пасток" на полі так, як це робить людина, а отже імітувати процеси прийняття 

рішень людиною.  

Середовищем написання логічних правил, необхідних для вирішення завдання, було 

обрано Amzi Prolog у поєднанні з Logical Server 6.2.14. Відмінною особливістю Amzi Prolog є 

можливість інтеграції програми на пролозі з програмами на інших мовах програмування. 

Logical Server обробляє логічні комбінації мови пролог та дозволяє об’єднати ці правила в 

один файл, який потім можна використовувати у інших програмах. Для створення інтерфей-

су та обробки даних було обрано середовище Borland C++ Builder, яке дозволяє розробляти 

програми Win32 з дружнім для користувача інтерфейсом. 

У космічних науках при пошуку ймовірних планет та "чорних дір" складають задачу, 

подібну до задачі "мінного поля", і для її рішення використовують правила, що подібні до 

правил гри "Сапер", тому робота є корисною не тільки для окремої галузі, а і для широкої 

аудиторії комп’ютерних наук, які працюють над розробкою штучного інтелекту та експерт-

них систем. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

А. Б. Мазничко 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський 

та технологічний інститут мікрографії, м. Харків 

 

Класична освіта перебуває у кризовому стані, який проявляється в різній мірі в усіх 

країнах. До основних чинників цього процесу можна віднести:  

 неспроможність забезпечити всім бажаючим можливість здобути належний рівень 

освіти (обмежена кількість місць); 

 невідповідність отриманих знань рівню розвитку технологій (консерватизм); 

 мала адаптованість систем освіти до різних соціально-економічних умов (інерційність); 

 специфічність освіти, що набувається в конкретному навчальному закладі (локаль-

ність). 

Розвиток інформаційних систем в останні роки викликав появу новітніх навчальних те-

хнологій, які використовують Інтернет як середовище комунікацій. Сучасний навчальний 

процес складно уявити без використання комп’ютерних підручників, задачників, довідників, 

енциклопедій, тренажерів, тестувальних та контролювальних систем та інших комп’ютерних 

засобів навчання. Останні складають широкий клас засобів, що належать до освітніх інфор-

маційних технологій (далі – ІТ).  

Серед моделей організації дистанційного навчання найбільш перспективною є інтегра-

ція очного та дистанційного навчання. Вона дуже перспективна в частині більш широкого 

використання самостійної роботи, навчання за індивідуальними програмами, яке в останній 

час усе більше розповсюджується. Є сенс більшу частину інформації, що не потребує 

значних інтелектуальних зусиль для осмислення, перенести на дистанційні форми навчання, 

включаючи також можливі форми тестування, контролю, необхідних консультацій. Заміна 

цих форм аудиторної діяльності на самостійні, реферативні, проектні види діяльності з 

наступною презентацією на семінарах, дискусіях та ін. сприятиме значному розвантаженню 

слухача і створенню умов для продуктивної самостійної творчої діяльності, а викладачу 

надає можливість додаткових консультацій тим студентам, які мають в них потребу. 

Найбільша ефективність дистанційного навчання можлива лише при гнучкому застосуванні 

всіх сучасних засобів передачі інформації у відповідності до конкретних  можливостей та 

потреб. 

В умовах розподілення бюджетних коштів на освіту за залишковим принципом 

з’явилась тенденція убачати в дистанційному навчанні та комп’ютерних засобах навчання 

панацею від більшості проблем. Віддаючи належну шану безперечним перевагам, що нада-

ються дистанційним навчанням завдяки використанню новітніх технологій, також слід за-

значити деякі притаманні йому вади: переважна орієнтованість на візуальне сприйняття ін-

формації, висока трудомісткість розробки курсу, чисельні психологічні труднощі. Зокрема у 

тому, що усі засоби, які розвивають когнітивні навички, роблять це за рахунок інших нави-

чок: постійно використання медіа-інформації з екрана зміцнює візуально-просторовий інте-

лект, який може покращити здібність виконувати роботу, пов’язану із спостереженням за де-

кількома сигналами одночасно, наприклад, керувати повітряним рухом. Але це супроводжу-

ється новими слабкими місцями в когнітивних процесах вищого порядку, включаючи абст-

рактну логіку, уважність, рефлексію, індуктивний засіб вирішення проблем, критичне мис-

лення та уяву. 

Шляхом вирішення розглянутих проблем є не тільки гнучке та комплексне застосуван-

ня найкращих досягнень ІТ, але і впровадження принципів гуманної педагогіки в освітні 

процеси всіх ступенів, розвиток форм навчання у групі, команді (в першу чергу при очному 

навчанні), саме з метою розвинення комунікативних навичок та відповідальності, викорис-

тання проектної форми навчання при груповій роботі над проектом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Г.Ю. Маклаков 

Государственная летная академия Украины 

 

Одним из путей создания эффективных систем дистанционного обучения (ДО) являет-

ся использование децентрализованных распределенных систем ДО (ДРСДО) [1, 2]. Для вы-

полнения функций ДО распределенная система должна не только предоставлять пользовате-

лю необходимые услуги, но и обеспечивать их должное качество - «качество обслуживания» 

(Quality of Service, QoS). Недостатком существующих методов оценки качества ДО является 

отсутствие учета QoS. Управление QoS является плохо формализуемой нетривиальной зада-

чей, особенно в ситуации, когда необходимо конфигурирование большого числа очередей на 

каждом удаленном компьютере и выполнение требований, определяемых пользователем. 

Присутствие неопределенности в процессе принятия решений при совершенствовании каче-

ства компьютерной сети не позволяет точно оценить роль всех факторов, влияющих на каче-

ство телекоммуникационных услуг.   

Предлагается систему мониторинга качества  ДРСДО  реализовать в виде экспертной 

системы (ЭС), которая за счет изменения конфигурации сети и перераспределения учебного 

контента обеспечивает предоставление услуг ДО необходимого качества. Блок нечеткого 

вывода ЭС, используя   правила нечетких продукций из базы знаний и необходимые конста-

нты из базы данных, реализует нечеткий вывод заключений на основе посылок или условий, 

представленных в форме нечетких лингвистических высказываний.  

Базу знаний ЭС сформирована согласно рекомендациям международного союза элект-

росвязи. В качестве примера можно привести одно из правил продукции: «ЕСЛИ»  100 мск  

< «Задержка доставки пакета IP» < 400 мск  И «Вариация задержки пакета IP» < 50 мск  «И»  

«Коэффициент потери пакетов IP» < 1∙10
-3

 И «Коэффициент ошибок пакетов IP» < 1∙10
-4

 

«ТО» «Класс сети 1, возможно использовать приложения реального времени, (VoIP, видео-

конференции)».  

Для описания критерия качества образовательных услуг ДО вводится лингвистическая 

переменная: «Качество образовательных услуг ДО”» = {«Очень высокое (А)» , «Высокое 

(В)», «Хорошее (С)», «Удовлетворительное (D)»,   «Допустимое (E)», «Неудовлетворитель-

ное с возможностью коррекции существующей системы ДО (FX)», «Неудовлетворительное с 

обязательным полным изменением структуры ДО (F)»}.  

В результате работы экспертной системы, системный администратор получал характе-

ристики качества работы сети (класс QoS = 0…4), ожидаемое качество сетевого сервиса дис-

танционного обучения (отличное, высокое, удовлетворительное, среднее и плохое), а так же 

оценку качества телекоммуникационных услуг ДРСДО в баллах (0…100). При необходимос-

ти выводились рекомендации по коррекции работы сети с целью повышения качества сете-

вого сервиса ДО. 

Опытная эксплуатация демонстрационного прототипа ЭС  подтвердила правильность 

выбранного подхода к принципам построения интеллектуальной системы мониторинга каче-

ства  телекоммуникационных услуг ДРСДО. 

Экспертная систем  была апробирована в вузах Украины и Болгарии (технический уни-

верситет Варна, Шуменский университет).  

 
Литература 

1. Маклакова Г.Г. Основные принципы создания распределенной системы дистанционного обучения  

на базе виртуальной среды.  // Управляющие системы и машины.– 2008.– №1.– С.76-83. 

2. Маклаков Г.Ю., Маклакова Г.Г. Основные принципы построения интеллектуальной системы мо-

ниторинга качества дистанционного обучения. // Компютърни науки и технологии.ТУ.– Варна.– 

2008. № 1.–  С.78-83. 



CI – 2011   Інформаційні системи і технології  

340 1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ АКТИВНИХ СИСТЕМ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 
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Питання ефективного управління та інформаційного забезпечення на рівні місцевого 

самоврядування розглядаються на даний час у багатьох наукових публікаціях. Проте, як пра-

вило, ці дослідження реалізуються у межах традиційних підходів до управління. Дана робота 

присвячена застосуванню інформаційного управління на рівні місцевого самоврядування.  

Система місцевого самоврядування належить до організаційних систем, властивості 

яких  обумовлені активністю суб’єктів та об’єктів управління [1]. Таким чином, процеси 

управління в системі місцевого самоврядування можуть розглядатися з точки зору інформа-

ційного управління [2], яке є одним з видів управління, що виокремлено в теорії активних си-

стем 

У роботі досліджена проблема пошуків шляхів збільшення надходжень до місцевого 

бюджету за рахунок оренди об’єктів комунальної власності. На відміну від методів адмініст-

ративно-організаційного, жорсткого управління поведінкою людей – об’єктів управління, 

для її вирішення запропоновано підхід, що базується на методах інформаційного (більш 

«м’якого», «демократичнішого») управління. Проведений змістовний аналіз цієї проблеми 

надав змогу обґрунтувати необхідність такого підходу, виявити проблемні питання щодо йо-

го застосування. Одним з таких питань є загроза маніпулювання інформацією з боку потен-

ційних орендарів. Це обумовило необхідність розробки та застосування в загальному контурі 

інформаційного управління механізму, що захищений від маніпулювання. У результаті робо-

ти розроблена модель інформаційного управління для задачі організації проведення муніци-

пального конкурсу «Оренда», яка базується на використанні теорії активних систем. Умови 

конкурсу забезпечують вибір центром такого рішення, яке максимізує суспільну функцію 

корисності для громади, і при цьому створюють умови, коли агентам немає сенсу маніпулю-

вати інформацією, що надається центру. Для обґрунтування моделі використаний апарат те-

орії кооперативних ігор, а саме механізм неманіпульованих ключових агентів. Структура об-

межень і вид цільової функції задачі дозволили ідентифікувати її як класичну задачу про 

призначення й використати для її розв’язання угорський метод.   

Апробація моделі на реальних даних дозволяє як переконатися в її адекватності, так і 

виявила ряд питань, дослідження яких є перспективою подальших пошуків. Так, важливим є 

питання щодо оцінки характеру стійкості запропонованого механізму відносно зміни матриці 

повідомлень. Це обумовлено не тільки спробами агентів маніпулювати інформацією, але і 

високим ступенем невизначеності, що притаманна економічній інформації, що надається. 
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ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ  

ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ 

К.С. Малахов, О.В. Карун 

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України 

 

Онтологічний інжиніринг – напрямок у методології розробки інтелектуальних інфор-

маційних систем, працюючих зі знаннями та, зокрема, синтезу програм [1]. Актуальною для 

цього напрямку є проблема розробки інструментальних засобів автоматизованого проекту-

вання формальної онтології предметної області (ПдО). 

У доповіді розглядається інтегрована програмна система (ІнПС) автоматизованої побу-

дови онтологічних баз знань ПдО, що реалізує комплексну інформаційну технологію, а  

саме – аналіз та обробку великих обсягів неструктурованих даних, зокрема, лінгвістичних 

корпусів текстів українською та/або російською мовами, добування з текстів предметних 

знань з подальшим їх представленням у вигляді системно-онтологічної структури або онто-

логії ПдО та їх обробку [2]. 

ІнПС складається з трьох підсистем і являє собою інтеграцію різного роду інформацій-

них ресурсів, програмних засобів обробки і природного інтелекту, які, взаємодіючи між со-

бою, реалізують сукупність алгоритмів автоматизованої, ітераційної побудови понятійних 

структур предметних знань, їх накопичення та/або системної інтеграції. 

До складу підсистеми програмних засобів ІнПС входить керуюча графічна оболонка 

(КГО), в яку включені функції управління всіма компонентами ІнПС. 

Основну увагу в доповіді сконцентровано на розробці програмної моделі КГО, яка ви-

конує наступні функції: 

 у взаємодії з інженером по знаннях здійснює попереднє наповнення інформаційного 

середовища зовнішніми електронними колекціями енциклопедичних, тлумачних слов-

ників і тезаурусів, що описують домен предметних знань; 

 забезпечує запуск і послідовність виконання прикладних програм, що реалізують скла-

дові інформаційні технології проектування онтології ПдО та системної інтеграції між-

дисциплінарних знань; 

 відображає хід процесу проектування; 

 містить позиції меню для запуску як послідовностей, так і окремих прикладних про-

грам, що використовуються в процесі проектування; 

 забезпечує інтерфейс з природним інтелектом, до складу якого може входити, окрім 

інженера по знанням, експерт по предметним знанням; 

 індукує повідомлення про поточний стан проекту, його наповнення інформаційними 

ресурсами; 

 забезпечує обмін інформацією між прикладними програмами та базами даних і знань 

через загальну інформаційну шину. 

На завершення розглядається приклад опрацювання конкретного природномовного те-

ксту. 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА 

М.М. Маляр, А.Ю. Штимак 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

В умовах адаптації національної системи вищої освіти до вимог Болонського процесу та 

сучасних суспільних трансформацій висуваються нові вимоги до майбутніх фахівців, в контексті 

демонстрації ними високого рівня професійної компетентності, готовності до забезпечення єв-

ропейської якості освіти. Найбільш актуальним завданням, яке стоїть перед вузами України є 

дослідження конкурентоздатності освітянських послуг та розвиток методів управління конкуре-

нтоздатністю вузу. Розвиток даного напрямку потребує створення нових підходів до аналізу 

професійного рівня надання освітянських послуг. Для створення професійного портрету випуск-

ника важливою характеристикою є його компетентність.  

Компетенція – це здатність індивіда до активних, відповідальних життєвих дій, що 

здійснюються на основі ціннісного самовизначення, здатність активно взаємодіяти зі світом і 

в ході взаємодії розуміти, змінювати себе і світ. Компетентність являється мірою засвоєння 

компетенцій, а компетенції – засобом описання дисциплін і видів діяльності спеціаліста, що 

підлягають засвоєнню в процесі його підготовки. Компетенції являються найбільш значими-

ми ідентифікаторами результатів навчання, а компетентність – засобом вимірювання якості 

освіти, що досягається при випробовуванні очікуваного результату навчання, і може виража-

тися в балах прийнятої шкали вимірювання компетентності.  

Концептуальною моделлю випускника, що базується на такому підході є технологія 

визначення компетентності, як взаємозв’язку оцінок якості отриманих знань, умінь та нави-

чок між трьома рівнями споживачів: «студент» – «молодий спеціаліст» – «роботодавець».  

На рівні «студент» розрізняють компетентність, що досягається в процесі засвоєння 

окремої елементарної компетенції та компетентність випускника, яку він проявив при ви-

пробовуванні очікуваного результату навчання. При випробовуванні очікуваного результату 

навчання відбувається синтез декількох засвоєних елементарних компетенцій, проявляється 

активність випускника та уміння знаходити нові, нестандартні рішення. 

Для визначення компетентності випускника (рівень «молодий спеціаліст») пропонуєть-

ся підхід, що базується на побудові багатокритеріальної моделі оцінювання компетентності,  

через інтегровані показники, такі як:  

 професійні знання, уміння та навички; 

 здатність реалізовувати та реалізація їх на практиці; 

 готовність до здійснення професійної діяльності; 

 наявність внутрішньої мотивації для якісного здійснення своєї професійної діяльності; 

 наявність професійних цінностей та відношення до професії як до цінності; 

 здатність і готовність до самовизначення, самореалізації та саморозвитку; 

 творчий підхід в управлінні процесом прийняття рішень. 

Складовими кожної моделі можуть виступати елементарні компетенції.  

Рівень «роботодавця» – це зворотний зв’язок між вузом і ринком праці, через своїх ви-

пускників.  

Отримання якісних оцінок компетенцій випускника потребує використання  експерт-

них знань. Для обробки оцінок компетенцій пропонується застосовувати математичний апа-

рат, який базується на теорії нечітких множин і нечіткій логіці, так як елементарні компетен-

ції носять досить розмитий, нестійкий характер, а оцінювання компетентності випускника 

потребує різного роду згорток та логічних виводів. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова, Е.С. Скарлат 

Институт Кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины 

 

Введение. В Украине существует Национальная система электронных цифровых под-

писей (НСЕЦП) с 2005 г, как основа доверия в информационном обществе. НСЕЦП не инте-

роперабельна по организационным и технологическим причинам. К концу 2010 года, в под-

держку интероперабельности НСЕЦП разработано около 80 стандартов и поставлен вопрос о 

создании Технического регламента НСЕЦП. В ближайших планах стоит решение проблемы 

интероперабельности и кроссертификации внедрением эталонной модели квалифицирован-

ной инфраструктуры открытых ключей. Целью доклада есть исследование минимаксного пу-

ти (минимум затрат, максимум пользы) развертывания электронной идентификации с подде-

ржкой услуг электронной цифровой подписи (ЕЦП), шифрования и аутентификации на тер-

ритории Украины при условии наличия инетроперабельной НСЕЦП.  

Электронная идентификация. После достижения интероперабельности НСЕЦП тре-

буется предоставить гражданам средст-

ва, допускающие услуги информацион-

ного общества с минимальной затратой 

ресурсов. Один способ достижения пос-

тавленной задачи приведен на рис. 1.  

Правительство ЕС с 2005 г. начало 

проект по электронной идентификации  

граждан стран-союзников. Задача сво-

дится к профилированию и локализации 

базовой архитектуры систем eID и 

eGovernment под особенности конкрет-

ного государства [1]. Уже 32 страны 

внедрили собственные профили идентификации граждан. Эту цепоч-

ку иллюстрирует рис.2. 

eID в Украине. Для Украины одним из этапов построения и ра-

звития информационного общества является внедрение eID.  

Карта  eID у каждого гражданина будет единственным исполь-

зуемым документом, который будет решать задачи [2]: аутентифика-

ции и авторизации на множестве услуг информационного общества, 

создания и верификации ЕЦП, шифрования, а также вмещать всю 

информацию, которую сейчас содержит паспорт, идентификацион-

ный код, информацию банковских карт, медицинские данные, биоме-

трию, информацию необходимую для любой легальной деятельности 

человека. Карта eID избавит от множества банковских или дисконт-

ных карт, различных документов, подтверждающих личность. 

В каждой стране при введении eID необходимо определить ре-

сурсы идентификации [1], используемые для целей управления идентификацией в государст-

ве. Иллюстрация ресурсов необходимых для систем идентификации представлена на рис. 3.  

Подход в Австрии. В Австрии использован специальный подход к идентификации, 

причем уникальный во всей Европе.  Для Украины опыт Австрии целесообразно взять за ос-

нову, рис.4. 

 

eEconomy и eSociety 

Интероперабельная НСЕЦП 

ЕЦП 

eID смарт-карта eBanking 

eGovernment 

eCommerce 

eHealth Т.п. 

Рис. 1 Схема минимаксного развертывания  

услуг информационного общества 
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Рис.2 Цепочка 

внедрения системы eID 

для Украины 
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Архитектура смарт-карт. Ка-

рта eID представляет собой смарт-

карту, которая содержит в себе на-

бор инструментов для взаимодейст-

вия с организациями и органами 

власти через Интернет с обеспече-

нием уровня доверия, эквивалентно-

го физическим взаимодействиям в 

реальном мире.  

Составляющей чипа смарт-

карты является безопасное средство 

создания подписи SSCD (Security 

Signature Creation Device). В устрой-

ствах SSCD любого типа должны 

быть средства хранения ключей и аутентификации 

пользователя согласно CWA 14169 [5] и EN 14890 

[6]. Согласно CWA 14355 [7] существует три типа 

SSCD: устройства SSCD типа 1 – генерируют пары 

ключей; SSCD типа 2 – генерацию ключа выполня-

ет эмитент смарт-карты или провайдер услуг сер-

тификации, в этом случае смарт-карту предостав-

ляют пользователю с уже сгенерированными клю-

чами, и карта предназначается только для генера-

ции подписей; SSCD типа 3 – композиция первых 

двух типов устройств: генерация пары ключей и 

создание подписей. Смарт-карты – устройства SSCD типов 2 или 3. Устройства SSCD типа 3 

подходит для построения системы электронной идентификации.  

Заключение. Страны ЕС успешно пользуются средствами электронного общества. 

Внедрение средства управления идентификацией граждан eID Management в Украине обес-

печило бы простое управление информационными фондами разных сфер деятельности, удо-

бное использование множества услуг, что в итоге повысит эффективность бизнеса, политики, 

медицины, социально-культурной сферы.  

Адекватным и эффективным решением является введение на национальном уровне 

карт электронной идентификации eID. Наиболее эффективным и безопасным способом орга-

низации eID cистемы является подход Австрии, который рекомендуем взять за основу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА 

ПОРЕЗКИ МЕТАЛЛА В УСЛОВИЯХ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ ОАО «МЗТМ» 

Д.С. Мироненко 

Приазовский государственный технический университет 

 

На предприятии Мариупольский завод тяжелого машиностроения (ОАО «МЗТМ») гла-

вными задачами оперативного планирования в заготовительных цехах является обеспечение 

своевременного выполнения разнообразных заказов в соответствии с производственными 

программами при равномерной загрузке всех звеньев производства и наименее коротких 

производственных циклах выполнения заказа. Результатом оперативного планирования яв-

ляется сменно-суточное задание – директивный документ, помогающий мастеру распреде-

лить работу, организовать ее выполнение и вести контроль хода производства. При этом 

сменно-суточное задание должно формироваться оптимально.  

Установлено, что производственная среда в заготовительном цехе демонстрирует неде-

терминизм, означая, что имеется возможность нескольких вариантов плана производства. 

Она носит характер сложной, динамичной проблемной области [1]. 

Разработана информационная система учета и планирования порезки металла 

(ИСУИП), которая является частью существующей системы автоматизации управленческой 

деятельности ОАО «МЗТМ» [2]. Функционально ИСУИП включает два программных моду-

ля: модуль «Количественного учета порезки металла» (КУМП) и модуль «Нормирования и 

планирования порезки металла» (НППМ).  

Модуль КУМП предназначен для решения следующих задач: учет движения металла в 

цехе; учет прихода металла от поставщиков (с центрального склада и других цехов) по при-

ходным документам (лимитная карта и требование); учет расхода металла на производство 

(по детальный, по изделию, по участку, по сорту металла, по заказу, сводный в количествен-

ном выражении), списание веса заготовок (по кодам материалов и участкам изготовления), 

анализ результата списания порезанного металла; учет отгрузки деталей получателям; учет 

передачи невостребованного металла (другим подразделениям или возврат на склад); учет 

деловых и невозвратных отходов, списание невозвратных отходов; учет остатков незавер-

шенного производства; инвентаризация (плановая, по требованию годовая, по срокам и пос-

ледовательности работ); учет расхода цветного металла; формирование отчетов по задачам; 

формирование информации по расходу металла для пакетного ввода в систему SAP R/3.  

В рамках модуля разработаны автоматизированные рабочие места: мастера участка, 

плановика группы материального обеспечения, администратора информационной системы. 

Модуль НППМ предназначен для решения следующих задач: создания и ведения вы-

борочного состава изделий для заготовительных цехов предприятия; создания и ведения тех-

нологий изготовления детале-сборочной единицы (ДСЕ), производимых в заготовительных 

цехах предприятия; формирования планов графиков порезки металла на основании выбороч-

ных спецификаций сборочных единиц и технологий изготовления; формирования сменно-

суточных заданий порезки металла на участках цеха, формирования форм-отчетов по зада-

чам. 

В рамках модуля разработаны автоматизированные рабочие места: мастера участка, 

инженера технического отдела, диспетчера планово-диспетчерского бюро. 

Предложена новая модель планирования и учёта порезки металла в условиях заготови-

тельных цехов на предприятии тяжёлого машиностроения. Она получила название гибрид-

ной модели нечеткого ситуационного планирования и моделирования производства, и вклю-

чает в себя: модель формирования и распределения план графиков по участкам цеха; модель 

формирования вариантов плана производства; имитационная модель производственного 

процесса; нечеткая модель принятия плана [3]. 

Первая модель работает на основании сведений, полученных из КИС SAP R/3 (карточ-

ки заказов, маршрут изготовления) и информационной системы Центра АСУ (выборочная 

спецификация по изделиям). Устанавливается, каким оборудованием будет произведена по-
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резка металла каждой позиции заказа. В результате каждой карточке заказа соответствует 

один план график порезки металла. Оборудование для резки металла может располагаться на 

нескольких участках. Выбор участка осуществляется в зависимости от величины текущей 

загруженности участка. На выходе из данной модели мы имеем множество план графиков, 

расписанных по участкам. 

Во второй модели на основании факторов (категория материала, обеспеченность мате-

риалом участка, производственная напряженность, трудоемкость изготовления), влияющих 

на оптимальность плана производства, формируются варианты сменно-суточных заданий по 

участкам цеха.  

Имитационная модель позволяет проводить экспериментирования с различными вари-

антами плана (сменно-суточными заданиями), получаемые выходные величины передаются 

в нечеткую модель принятия плана [4]. 

Нечеткая модель принятия плана использует систему нечеткого вывода с алгоритмом 

Мамдани для выбора варианта плана. 

Для оценки оптимальности плана выбраны следующие критерии: средняя длительность 

простоев оборудования, средняя длительность изготовления детали, объем незавершенного 

производства, производственная напряженность. Формализованное представление данных 

величин приведено в [5].  

Разработанная ИСУИП представляет собой гомогенную двухзвенную информацион-

ную систему, с клиентским приложением, работающим по технологии толстого клиента (т.е. 

клиентское приложение содержит в себе максимум функциональности). 

Клиент и сервер взаимодействуют между собой на аппаратном уровне по средствам 

компьютерной сети с протоколом TCP/IP. 

В качестве СУБД проекта выбран FireBird 2.0. В качестве инструмента для разработки 

клиентского приложения выбрана Borland Delphi 2006, входящая в состав BDS 2006. 

Каждый пользователь имеет возможность работать с необходимой ему частью функци-

ональности клиентского приложения. Ограничение доступа пользователей к таблицам базы 

данных осуществляется на базе стандартного механизма СУБД. 

Система внедрена и является частью информационной системы автоматизации управ-

ленческой деятельности ОАО «МЗТМ», функционирует на цеховом уровне учета и планиро-

вания и играет роль промежуточного звена между цеховым уровнем и верхним уровнем 

управления предприятия SAP R/3. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МОЖЛИВИХ ВІДПОВІДЕЙ       

НА ПИТАННЯ ДО ТЕКСТУ 

А.В. Мороз 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Ідея дослідження виникла, виходячи із двох аспектів: 

 широкого поширення систем дистанційного навчання та додатків, що його забезпечу-

ють; 

 необхідності розробки систем обробки текстів та „видобування” із них нових знань у 

зв’язку з експоненційним ростом обсягу інформації у світі. 

Не зупиняючись на педагогічних, загальнонаукових та філософських проблемах, які 

супроводжують вказані аспекти, розглянемо одну із задач, які виникають при розробці авто-

матизованих систем контролю знань і навчання (АСКЗН). Традиційно контроль знань орга-

нізовується у вигляді тестів. Кожному питанню у відповідність ставиться декілька відповідей 

(найчастіше 3-5), одна із яких є правильною. Неправильні відповіді визначаються особою, 

що приймає рішення (ОПР). Така технологія має ряд недоліків. Насамперед, на підбір потен-

ційних відповідей необхідно багато часу, а суб’єктивізм процесу визначення відповідей 

впливає на вибір правильної відповіді студентом. Так, якщо відповіді синонімічно близькі, то 

ймовірність помилки велика. Значне змістова розбіжність правильної відповіді та неправи-

льних збільшує ймовірність неправильного оцінювання, оскільки збільшується шанс вгаду-

вання правильної відповіді. 

У доповіді запропоновано таке розв’язання задачі формування потенційних відповідей 

на питання. Нехай T – деякий текст, фрагмент навчального матеріалу, який будемо називати 

концептом,  – словник, який містить поняття, відношення між поняттями та, можливо, їх 

інтерпретації. Структура словника визначається кортежем 
1 2 6, , , ,..., , ,pID P p p p D    де 

ID – ідентифікатор поняття, P – поняття, , 1,6ip i  – варіанти поняття у різних відмінках (за-

кінчення), 
pD – додаткова інформація.  Крім словника формуємо таблицю 

pS , значення якої 

визначають змістову (синонімічну) близькість понять. Інформація в 
pD  доповнює дані про 

поняття, вона може змінюватись в режимі реального часу і, найчастіше, зв’язана з текстом 

T . Одним із її елементів є важливість поняття, яка визначається, наприклад, виходячи із час-

тоти згадування поняття в тексті. Інші елементи вказують на місце P  в деякій ієрархічній 

структурі понять, виходячи із „родових” зв’язків між ними. 

Як формувати матрицю 
pS ? Запропоновано використовувати елементи методу аналізу 

ієрархій. При цьому будемо вважати, що , , 1, ,ijs i j n  де n – кількість понять, 0,ijs   якщо 

ОПР вважає, що поняття абсолютно не зв’язані у змістовому аспекті в ракурсі тексту T . Та-

ким чином, більшість елементів матриці одержать нульові значення. Для того, щоб знайти 

інші значення 0,ijs   використаємо таку технологію. Для кожного поняття  P  визначимо ті 

поняття, для яких 0.Pjs   Ці поняття складатимуть синонімічний ряд 1 2( , ,..., ),P P Pks s s  де 

.k n  Шляхом експертного аналізу з використанням оцінок Сааті, формуємо матрицю по-

парних порівнянь .PC  Її власні числа і будуть вказувати на змістову близькість до поняття 

P . Виконавши таку процедуру для всіх понять повністю заповнимо матрицю .S  

У доповіді показано, що подальше використання матриці S  залежить від стратегії 

ОПР. Так, наприклад, поряд із правильною відповіддю P  можна вибирати поняття, які є 

розв’язками задач пошуку arg max , arg minPj Pj
jj

s s  або [0,5(arg max arg min )]Pj Pj
jj

s s  тощо. За-

пропонована технологія інтелектуалізує процеси прийняття рішень в задачах аналізу текстів 

та об’єктивізує її результати.    
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ В АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЕ 

ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

О.И. Морозова 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

На сегодняшний день в образовательной сфере ожидаются дальнейшие принципиаль-

ные, качественные изменения информатизации образования, интеллектуальной поддержке 

человека и количественной оценке человеческой деятельности [1]. 

В рамках таких изменений предлагается модель адаптивной системы обучения и оце-

нивания знаний полученных в процессе обучения. Данная модель состоит в том, что если ра-

ссматривать процесс обучения, как часть более общей проблемы получения, структурирова-

ния, передачи и преобразования знаний, то необходимо применять научные методы, которые 

основаны на математическом моделировании, а также системном анализе. Таким образом, в 

данной работе сам процесс обучения предлагается рассматривать как процесс управления 

адаптивной системой, в которой обучаемый является объектом управления, а система обуче-

ния является источником управления [2]. В системе управления обучением в точной мере не 

возможно для каждого обучаемого подобрать процесс обучения. Таким образом, присутству-

ет нечеткость в процессе управления. Поэтому предлагается использовать нечеткий контрол-

лер в управлении обучением [3]. 

На рис. 1 представлена блок-схема разрабатываемой адаптивной системы обучения и 

оценивания знаний. В ее структуру включены следующие модули: объект управления (ОУ) – 

обучаемый, устройство управления обучением (УУ), нечеткий контроллер (НК), источник 

информации (ИИ), модель знаний предметной области (МЗПО), модель состояния знаний 

объекта управления (МСЗОУ) – обучаемого. Модель состояния знаний обучаемого позволяет 

не только определять состояние ОУ, но и на основании предыдущей истории обучения стро-

ить прогноз динамики хода процесса нового обучения [4]. 

 

 
Рис. 1 – Структура адаптивной системы обучения и оценивания знаний 

Введем следующие обозначения: Х – множество состояний среды, влияющих на состо-

яние Y объекта управления – студента, т.е.  X = {x1, x2, x3, …, xn}, где xi – требования к уров-

ню компетенции вида «должен иметь представление»,  «должен знать», «должен уметь», 

«должен иметь навыки». Состояние ОУ выражается в виде профиля соответствий Y = {y1, y2, 

y3, …, yn}, где yi – уровень i-й компетенции в процентном отношении относительно максима-

льно достижимого уровня. УУ сравнивает параметры МЗОУ и электронной модели знаний 

(ЭМЗ) и на основании имеющихся ресурсов I, а также работы нечеткого контроллера, фор-

мирует управляющее воздействие U={u1, u2, u3, …, un} на ОУ. Каждое  ui для ОУ является 

заданием вида: «выполните предложенное тестовое задание», «прочитайте (прослушайте, 

просмотрите) блок информации и попытайтесь вновь ответить на вопрос», «запомните пра-

вильный ответ на поставленный вопрос» и т.д. Источником информации может быть любая 
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учебная литература, как в электронном, так и печатном виде. Нечеткий контроллер предста-

вляет собой набор нечетких правил для устройства управления обучением. 

Основополагающим звеном в адаптивной системе обучения и оценивания знаний явля-

ется модуль МЗПО, в котором осуществляется конкретизация требований к формируемому 

уровню компетенции  обучаемого. МЗПО представляет собой базу данных параметризиро-

ванных тестовых заданий, агрегированных с базой знаний предметной области. База знаний 

в ЭМЗ формируется с помощью онтологии, которая представлена ориентированным графом 

онтологии Go, вершинами которого являются концепты предметов, событий, состояний, а 

дуги создают отношения между ними. Данная семантическая сеть способна отобразить стру-

ктуру знаний предметной области во всей сложности её взаимосвязей, увязать в единое це-

лое объекты и их свойства. МЗПО строится на базе имеющихся печатных учебно-

методических пособий, разработанных согласно требованиям «Типового учебного плана» 

конкретной специальности. Каждой паре концептов в Go соответствует, как минимум одно 

тестовое задание из множества Z, где Z – вектор тестовых заданий для выполнения в процес-

се обучения. Z = {z1, z2, z3,…, zk}, где каждое zi = {С, R, L, F, t, b}. Здесь С – множество пар 

понятий (концептов) между которыми имеется семантическая связь R; L – локаторы инфор-

мационных ресурсов для поиска ответа на задание; F – режимы выполнения задания; t – вре-

менной норматив выполнения задания; b – уровень сложности требуемых знаний для выпол-

нения задания.  

Каждая связь между концептами в МСЗОУ имеет весовые коэффициенты pij(th), т.е. веро-

ятности того, что в h-й момент времени при диагностике знаний ОУ между i-м и j-м концеп-

том будет обнаружена устойчивая семантическая связь. Адаптивная система обучения и оце-

нивания знаний изменяет pij(th) в соответствии с результатами выполнения заданий Z = {z1, 

z2, z3, …, zk}. При этом учитываются многие параметры, такие как количество заданий в сеа-

нсе обучения, их информационная ёмкость (количество пар концептов, имеющих смысловую 

связь), количество повторений выполнения одного и того же задания, временные интервалы 

между повторениями, скорость усвоения информации, скорость забывания информации, 

степень сосредоточенности внимания обучаемого и др.  

Анализ структуры МСЗОУ позволяет выявлять ошибочные семантические связи между 

концептами, имеющимися у обучаемого, этим самым вносить соответствующие коррективы 

в процесс обучения [4]. 

Использование предложенного нечеткого управления в адаптивной системе обучения и 

оценивания качества обучения позволит улучшить процесс получения знаний студентами во 

время обучения. Рассмотренная система предназначена для усовершенствования процессов 

восприятия человеком информации, её запоминания и удерживания в памяти с последую-

щим воспроизведением. Разработка такой системы предоставляет новые возможности в по-

вышении эффективности обучающих процессов. Использование адаптивной системе обуче-

ния и оценивания качества обучения позволяет осуществлять различные формы обучения 

студентов. Полученные в работе результаты могут быть использованы как в процессе обуче-

ния в университете, так и для самостоятельного контроля обучения студентом.  
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В ПРОЦЕСІ 

СТВОРЕННЯ АДАПТОВАНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

Ю.І. Нейчева 

Бердянський університет менеджменту і бізнесу 

 

Система освіти є однією з центральних складових сучасного суспільства, яка активно 

використовує інформаційні технології.  

В останні роки активно розвивається новий дослідницький напрямок у сфері дистан-

ційного навчання – це адаптивні та інтелектуальні технології. Метою досліджень, у даному 

напрямку, є розвиток просунутих мережних освітніх прикладних програм, що змогли б за-

пропонувати деяку кількість адаптивності й інтелектуальності. Завданням цього напрямку 

досліджень є забезпечення дистанційним навчальним системам можливості персоналізації. 

Індивідуалізоване навчання, на відміну від адаптивного, ґрунтується на динамічній моделі 

учня, яка відображає його індивідуальні особливості.  

За допомогою адаптивних та інтелектуальних технологій навчальна система зможе 

враховувати персональні здібності студента, його попередні знання, вміння, особливості у 

сприйнятті та засвоєнні нової інформації.  

Для індивідуалізованої взаємодії з користувачем навчальна система повинна мати дос-

туп до великої кількості різноманітної інформації про учня, починаючи з відносно довго-

строкових фактів, таких як області інтересів і знань, і закінчуючи короткостроковими факта-

ми, такими як завдання, що користувач у даний час намагається вирішити. Існує різниця між 

довгостроковими і короткостроковими моделями учня. Довгострокова модель учня може 

складатися з інформації про користувача, що була зібрана під час попередніх взаємодій з си-

стемою навчання. Ця інформація може містити в собі оцінку рівня знань користувача в даній 

галузі, статистичні дані про помилки і т. ін. Короткострокова модель учня складається з пе-

реконань, представлень користувача в конкретний момент часу і є результатом логічного ви-

сновку системи. Модель повинна постійно обновлятися та визначати поточний стан знань 

учня на основі його поведінки під час процесу навчання. Таким чином, індивідуалізація про-

цесу навчання відбувається на основі аналізу знань про студента, як об’єкта навчання. Крім 

того, мислення не може повністю відповідати традиційній моделі, методам та алгоритмам 

класичної математики з їх однозначною бінарною логікою «так або ні».  

Використання нечіткої логіки забезпечує можливість створення системи адаптованого 

управління, в якій навчання розглядається як динамічний процес, направлений на досягнення 

конкретної мети. Кожна відповідь характеризує наявність, відсутність, неповноту знань чи 

умінь студента. На основі великої кількості інформації щодо процесу навчання окремого 

студента можна визначити подальшу стратегію вивчення матеріалу і розробити формалізова-

ні алгоритми диференціації студентів за рівнями залежно від їхніх індивідуальних особливос-

тей. 

Аналіз характерної для кожної стратегії залежності між психологічним фактором і кри-

терієм складності завдання, визначення оптимального фактору дозволять виявити можливості 

удосконалення кожної стратегії та перехід учня від однієї до іншої. 

Таким чином, один із варіантів когнітивного прогресу (накопичення вмінь по вирішен-

ню визначеного класу задач) може складатися в тому, що кожна наступна стратегія забезпе-

чує зниження складності виконання заданій за рахунок її більшої спеціалізації на відмінність 

з попередньої.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И АГРЕГАЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО ОПЫТА 

С.Н. Нечуйвитер 

Физико-технический учебно-научный центр НАН Украины 

 

Существует несколько путей использования экспертного опыта: 

1) если область знаний практически не формализована, то экспертов обычно используют в 

качестве конечных измерительных приборов, чьи «показания» потом подвергаются 

определенной обработке; 

2) если область знаний содержит четкую сетку понятий и эксперты способны вербализи-

ровать достаточно эффективные решающие правила, то такими правилами наполняют 

экспертную систему; 

3) для промежуточной ситуации, когда термины уже устоялись, но строгие решающие 

правила все еще не известны, возможно применение методов извлечения знаний. 

Примером первого подхода является использование экспертов в эконометрике, напри-

мер, известный метод «Делфи» [1]; использование экспертных мнений при организации пои-

сково-спасательных операций [2, §3.2.2.]. Примером второго подхода являются разнообраз-

ные экспертные системы, например [3, 4]. Примером третьего подхода является исследова-

ния Ларичева и его учеников — примеры восстановления структуры знания отдельного экс-

перта в медицине и, например, строительстве [4, 5]. 

Для всех трех ситуаций отсутствуют существуют эмпирические приемы автоматизации 

агрегации экспертных мнений, но экспериментальные и теоретические исследования этих 

процедур вскрывают неизбежные парадоксы [6, 7]. Потому на практике чаще всего предпо-

читают организовывать непосредственное или заочное общение экспертов между собой, в 

процессе которого происходит обмен опытом и выработка консенсуса [1]. 

В докладе предлагается новый подход к построению автоматических систем наполне-

ния и обновления баз знаний, основанный на восстановлении экспертного опыта по эксперт-

ным высказываниям, с последующей агрегацией опыта и автоматическим извлечением зна-

ний. 

В отличие от существующих автоматизированных экспертных систем, способных лишь 

накапливать экспертные знания и располагающих лишь инструментами отладки базы зна-

ний, конструкция систем основанных на восстановлении экспертного опыта предполагает 

автоматическое агрегирование опыта и знаний. Это достигается за счет дополнительных 

психологических исследований когнитивной модели предметной области, использования ме-

тодов интеллектуального анализа данных и введения нового понятия «опыта» и линейного 

пространства опыта над полем действительных чисел. 

Элементарных фактом назовем непосредственный прямой результат наблюдений или 

измерений. Экспертным опытом эксперта назовем совокупность элементарных фактов, на 

которые этот эксперт сознательно или бессознательно опирается в своих выводах и суждени-

ях. Эффективным опытом эксперта назовем достаточную статистику опыта этого эксперта, 

то есть совокупность элементарных фактов и/или правил, которые описывают всю информа-

цию, содержащуюся в этом опыте. Эффективный опыт зависит от модели проблемной облас-

ти, которую использует эксперт. Однако, возможно использование и довольно общих моде-

лей за счет использования статистик. 

Предлагаемый подход включает в себя следующие базовые шаги: 

1. Для конкретной задачи выяснить, какими моделями предметной области пользуются 

эксперты. 

2. Перечислить типы элементарных фактов. 

3. Определить линейное пространство опыта данной задачи. 

4. На основе экспертных суждений восстановить эффективный опыт эксперта. 

5. Агрегировать экспертные знания и новые факты путем суммирования опыта. 

6. На основе совокупного расширенного опыта построить базу знаний. 
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При этом предлагаемый подход является достаточно общим и позволяет адаптацию под 

различные практические задачи. 

Важное отличие предлагаемого подхода состоит в том, что эксперту не нужно высказы-

вать суждения по всем возможным ситуациям. Более того, нет необходимости, чтобы ответы 

эксперта позволяли восстановить его личные знания о всём пространстве. Для полноты зна-

ний создаваемой системы достаточно, чтобы необходимыми знаниями обладала группа экс-

пертов в целом. Это позволяет снизить опросную нагрузку на экспертов и позволить им ско-

нцентрироваться на тех областях, в которых они специализируются. 

Также предлагаемый метод позволяет отслеживать возможные случайные ошибки в 

суждениях и обновлять совокупный опыт непосредственно новыми элементарными фактами, 

которые могут автоматически извлекаться из баз данных. 

Базовая реализация метода обладает довольно высокой вычислительной сложностью, 

которая может быть понижена при использовании приближенного представления опыта, ко-

торое обязано сохранять линейность пространства опыта и другие ключевые характеристики, 

определяемые конкретной задачей. 

Возможности рассматриваемого подхода к построению автоматических систем агрега-

ции знаний были проверены на двух задачах. Для задачи медицинской диагностики заданно-

го заболевания (например, отравления) в дискретном признаковом пространстве (описанной 

для случая одного эксперта в [4], и не рассматривавшейся ранее для случая многих экспер-

тов) была построена модель автоматической агрегирующей системы. Для задачи вычисления 

вероятностей исходов шахматных партий (предложенной международной шахматной феде-

рацией FIDE и консалтинговой фирмой Deloitte с целью поиска новой системы рейтинга, см. 

http://www.kaggle.com/ChessRatings2) построена программная реализация соответствующей 

автоматической системы, которая, даже без подстройки под особенности именно шахматных 

соревнований, демонстрирует результаты, превосходящие используемую FIDE рейтинговую 

систему. Анализ этих задач показывает существенную потерю информации при формирова-

нии знаний в этих областях, что существенно затрудняет агрегацию знаний и нового опыта. 

Метод извлечения экспертного опыта из экспертных знаний может существенно рас-

ширить возможности извлечения и агрегации экспертного знания, уточнить границы их при-

менимости, помочь автоматизировать накопление знаний. 
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МНОГОЗНАЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОГО WEB 

ПО ИНТЕРЕСАМ 

Д.П. Ночевнов 

Черкасский государственный технологический університет 

 

Появление и повсеместное использование блогов, Web-форумов, социальных сетей, со-

ставляющих Социальный Web, делает доступной информацию об предпочтениях и характе-

ристиках миллионов пользователей Web, их связях друг с другом.  

В некоторых случаях информационные интересы пользователей Социального Web, в 

том числе создателей блогов, участников социальных сетей, читателей и комментаторов кон-

тента, разбиваются на группы для более точного позиционирования товаров в рекламных со-

общениях, фильтрации спама и т.п. [1]. На практике предпочтения пользователей могут от-

носиться сразу к нескольким подобным группам (категориям) с различной степенью выра-

женности. Поэтому более точной будет многозначная классификация пользователей по ин-

тересам с указанием степени их заинтересованности в просмотре контента определённой те-

матики. 

Для классификации пользователей введём в рассмотрение понятие характера распреде-

ления информационных интересов пользователей Социального Web среди N общих катего-

рий  N

iikK
1


 
с указанием релевантности каждой из этих категорий  N

iIniIn krelKl
1

)()(


Re , 

rel[0,1]. 

Многозначную классификацию пользователя по интересам можно выполнять: 

1) вручную, указывая значения степени интереса пользователя к каждой категории; 

2) автоматически, анализируя указанную в профиле пользователя информацию об 

интересах и предпочтениях, собранные сведения о тематике, ключевых словах и те-

гах посещённых пользователем сайтов, прочитанных статей, оставленных коммен-

тариев, а также  сведения об интересах и предпочтениях виртуальных друзей и соо-

бществ пользователей, в которых он участвует. 

Информацию об интересах пользователя можно дополнить, принимая в рассмотрение 

типичные предпочтения других пользователей его социально-демографической группы, то 

есть имеющих подобный возраст, место проживания, образование, уровень дохода, должнос-

тью и т.п. Тогда можно написать: 
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где M – кол-во рассматриваемых социально-демографических характеристик пользова-

теля prefj  Prefs; 

prefj (User) – значение j-ой характеристики пользователя User; 

 jj xxpref  | , где j – множество значений j-ой характеристики пользователя; 

)()( Userprefi j
krel - типичный интерес к тематике ki пользователей, имеющих подобное зна-

чение j-ой характеристики; 

aj – отличительная сила j-ой характеристики, показывающая насколько хорошо с по-

мощью данной характеристики можно различать пользователей между собой. Например, 

сведения о поле пользователя имеют меньшую отличительную силу, чем о должности. 

В этом случае множество значений N

iprefi

x

j x
j

krelprefRel 1})({)( 


  играет роль правил 

классификации пользователей по интересам в контексте их социально-демографических ха-

рактеристик, где x
jprefikrel )( - вероятность интереса к категории ki пользователей, у которых 

j-ая характеристика равна <x>. Такие правила классификации пользователей можно состав-
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лять вручную или автоматически, включая в обучающую выборку профили пользователей с 

вручную указанными интересами и предпочтениями. 

Сведения о типичных интересах пользователей позволяют делать предположения о не-

известных значениях характеристик определённого пользователя на основе сведений о хара-

ктере распределения его информационных интересов InikelR )(  и/или значениях других хара-

ктеристик: 

yUserprefj )( , если Ini

y

j kelRprefRel )()( 
. 

Учёт корреляции между характеристиками пользователей, например, между образова-

нием и уровнем дохода, открывает возможность доопределения информации об интересах 

пользователя. 

Рассмотрим несколько примеров: 

1. Пример категориальной модели информационных интересов пользователя: 

InKl )(Re = {спорт=0.7; отдых=0.3; медицина=0.5; компьютеры=0.4}. 

2. Пример социально-демографических характеристик пользователя  jj xxpref  | : 

1) pref возраст  = {детство, юношество, зрелость, старость}; 

2) pref уровень дохода  = {ниже среднего, средний, выше среднего}; 

3) pref образование  = {начальное, среднее, высшее}. 

3. Пример типичных интересов пользователей разного возраста 
возрастikrel )( приведён в 

табл. 1: 

Таблица 1 

Пример правила классификации пользователей по интересам в контексте возраста 

                          Категория 

                          контента 

Значение 

характеристики 

спорт отдых медицина компьютеры 

детство (0-12) 0,6 0,2 0,4 0,5 

юношество (13-18) 0,8 0,3 0,2 0,8 

зрелость (19-60) 0,5 0,6 0,5 0,7 

старость (61…) 0,1 0,8 0,9 0,5 

Для автоматической многозначной классификации может быть использована наивная 

байесовская классификация, если рассматривать модель пользователя как последователь-

ность значений характеристик, или машины опорных векторов, если рассматривать модель 

пользователя как вектор весов отдельных характеристик [2, 3]. 
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ПОБУДОВА ЕКСПЕРТНИХ ПРАВИЛ У АДАПТИВНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ 

М.В. Пікуляк 

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника  

 

Сучасні навчальні програми являють собою складні програмні комплекси, побудова-

ні на різноманітних моделях представлення знань, серед яких найбільш часто використо-

вуються продукційні правила, фрейми, семантичні мережі та логічні моделі.  

Пропонуємо дослідити побудову адаптивної траєкторії у системі дистанційної освіти 

і контролю знань на основі експертної системи, управління якою досягається за рахунок 

продукційних правил, кожне з яких представлене сценарним прикладом навчальних знань 

(СПНЗ) [1]. 

Бібліотека СПНЗ являє собою базу знань, сформовану з певних педагогічних рішень, 

представлених математичними структурами, що відображають відношення між вивченими 

квантами. Така побудова навчальної моделі забезпечує високий рівень формалізації та 

зручність представлення логічних зв’язків у сценарних прикладах. 

Кожен сценарний приклад (побудований із одного чи декількох антецедентів та одного 

коксеквента) описує деяку навчальну ситуацію та множину дій, які необхідно виконати у ви-

падку, якщо вхідні посилання (відповідні значення студентських параметрів P
i

) будуть задо-

волені. 

Наприклад : 

1) Рівень знань – «низький»           подати на опрацювання додаткові кванти знань; 

2) Ступінь засвоєння – «середній»         подати на опрацювання незасвоєні кванти 

знань; 

3) Рівень знань – «низький» І час проходження тесту –  

«високий»         повторне опрацювання тих самих квантів. 

Студентські параметри P
i
 описуються трьома термами (значеннями): «низький», «се-

редній», «високий». Кожна терма характеризується діапазоном значень з проміжку [0..1]: 

«низький» – [0..0,4), «середній» – [0,4..0,8), «високий» – [0,8..1]. 

З кожним правилом пов’язаний коефіцієнт достовірності (КД), що приймає значення 

від 0 до 1, який відображає більшу чи меншу достовірність активації відповідного правила. 

Правила дають можливість на кожному кроці оцінити навчальну ситуацію і виконати відпо-

відні дії. Їх використання спрощує пояснення того, що і як зробила програма, тобто яким 

способом вона прийшла до прийняття певного рішення. 

Наведемо зразок створення сценарного прикладу: 

Таблиця 1 

Сценарний приклад 

ЯКЩО ТО 

1P  2P  …
 

iP  , 1, 2,3jR j   

С Н  Н 
1 0.1R   

… … 

С В  С 
2 0.4R   

… … 

В С  В 
3 0.9R   

де 1 2, ..., iP P P  – параметри оцінки засвоєння знань студентом; 

1 2 3, ,R R R  – відповідно режим перенавчання, донавчання та навчання; 

В, С, Н – відповідно високий, середній, низький значення параметрів iP . 

Кожен рядок таблиці 1 представляє взаємозв’язки між можливими значеннями параме-

трів iP  та значеннями імплікації 
jR , що відповідає їм. З подібних продукційних рядків фор-
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Студентські параметри 

   

               

                        Експертні знання  

                          (набір квантів) 

 

Користувач 

          

           

 

           

Програмний  

інтерпретатор 

База знань 

(експертні правила) 

мується набір правил між об’єктами окремого уроку: база даних об’єктів і база даних правил. 

Отримавши відповіді на тестові запитання у вигляді числових значень навчальних парамет-

рів (база даних об’єктів), адаптивний алгоритм формує подальшу траєкторію навчання шля-

хом поєднання СПНЗ через об’єкти.  

Згідно із загальною структурою побудови експертних моделей розроблена навчальна 

система складається із бази знань (множини СПНЗ), робочої області (значень студентських 

параметрів) та програмного інтерпретатора. Робоча область постійно оновлюється за резуль-

татами, що поступають від студентського модуля. 

До кожного студента згідно результатів проходження контрольного тестування «прик-

ріплюються» відповідні значення параметрів iP . Дані параметри передаються в експертну 

систему, на основі яких та із використанням елементів бази знань (СПНЗ) програмний інтер-

претатор формує відповіді системи у вигляді експертних знань. Дані знання представляють 

набір квантів, необхідних для продовження навчального процесу – рис.1. 

 

Рис.1 – Основні принципи функціонування експертної системи 

Подібна експертна система функціонує як паралельна програма, у якій правила діють 

як незалежні процесори знань [2]. 

Застосування в якості цих правил сценарних прикладів дозволяє: 

1. змоделювати механізм мислення та поведінки студента стосовно до прийняття рішення 

у певній навчальній області; 

2. сформувати набір навчальних квантів, що характеризують подальший напрямок траєк-

торії навчання; 

3. завдяки ієрархічній структурі побудови та можливості отримання з протоколу інфор-

мації про правила, що були активовані, отримати детальне роз’яснення чому саме за-

пущене дане правило для певного студента та обґрунтувати доцільність його викорис-

тання. 

Вирішення цієї задачі дозволяє значно підвищити ефективність навчання за рахунок забез-

печення індивідуального підходу до кожного студента шляхом подання на вивчення навчального 

матеріалу за наперед розробленими сценарними прикладами. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ БІНАРНИХ 

ЗОБРАЖЕНЬ 

В.І. Подорожний, В.М. Козирев 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 

технологічний інститут мікрографії, м. Харків 

 

На сьогоднішній день у системі СФД приймають документацію в електронному вигляді 

для виготовлення мікрофільмів, а також постачають документи СФД в електронному вигляді 

користувачам страхового фонду. Якість вхідних та вихідних документів в електронному ви-

гляді контролюється візуально, оскільки на цей час відсутні об’єктивні та упорядковані по-

казники якості, а також відсутня достовірна класифікація можливих дефектів зображень в 

системі СФД. Відсутність єдиної методики оцінки електронних документів не дозволяє 

об’єктивно проводити вхідний та вихідний контроль документації наданої в електронному 

вигляді. 

Візуальна експертна оцінка має суб’єктивний характер та залежить від багатьох факто-

рів, і не може вважатися об’єктивною. Усі цифрові формати зображень, в тому числі і бінар-

ні, дозволяють застосовувати для оцінки якості числові критерії. 

Бінарні зображення є окремий випадок растрових зображень, тому для них справедливі 

таки показники, як яскравість, контрастність, різкість, цифровий шум тощо. 

Визначення числових критеріїв якості бінарних зображень та алгоритмів обрахунку цих 

критеріїв дозволить створити об’єктивну експертну систему, яка в складі повного технологі-

чного циклу створення документів СФД дозволить проводити достовірний розподіл докуме-

нтації наданої в електронному вигляді по критеріям якості. 

У системі СФД розроблено низку нормативних документів, які визначають вимоги до 

документів в електронному вигляді. Але показників оцінки якості документів в електронно-

му вигляді, що наведено в цих нормативних документах, недостатньо для приймання рішен-

ня про відповідність документів в електронному вигляді вимогам СФД. 

Визначення критеріїв якості бінарних зображень дозволить розробити методики вхід-

ного та вихідного контролю документації наданої в електронному вигляді. Це поліпшить 

якість мікрофільмів та документації, що надається користувачам страхового фонду. 

Розроблення об’єктивних показників якості бінарних зображень дозволить застосову-

вати запропоновані критерії в будь-яких галузях науки і техніки, де використовують елект-

ронні документи. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ  

(НА ПРИКЛАДІ УКРЗАЛІЗНИЦІ) 

О.Д. Поліщук 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України 

 

В роботі розглядається проблема оцінювання та короткострокового прогнозування ста-

ну та якості функціонування складних динамічних систем (СДС). Вважаємо, що останні є 

об’єктами, складові частини яких подаються як деякі підсистеми, об’єднані в єдине ціле від-

повідно до певних принципів або зв’язані між собою заданими відношеннями. Кожну таку 

підсистему можна розкласти на скінчену кількість підсистем нижчого рівня аж до одержання 

«елементів», тобто підсистем, які визначаються заданим ступенем інкапсуляції. Останній за-

лежить від мети та глибини дослідження системи. Підсистеми та елементи СДС можуть мати 

різний тип та призначення, функціонувати по різним законам, відрізнятися структурою та 

способом опису. Загалом властивості складної системи визначаються як властивостями її 

складових, так і характером взаємодії між ними. 

Яскравим прикладом СДС є залізнична транспортна система України (ЗТСУ), яка [1] 

щорічно забезпечує перевезення понад 85% вантажів та біля 55% пасажирів. Укрзалізницю 

(УЗ), як єдиний промислово-виробничий комплекс можна розділити на чотири основні взає-

мопов’язані підсистеми: 

1) колійне господарство (КГ) складає понад 22 тис. км; 

2) станційне господарство (СГ) складає 1684 станції, серед яких 126 основних вокзалів; 

3) рухомий склад (РС) складає близько 26 тис. вантажних та пасажирських вагонів та 6 

тис. рушійних засобів (тепловозів, електровозів тощо); 

4) система управління та інформаційного забезпечення (СУІЗ), яка має територіально-

ієрархічну структуру (УЗ сьогодні налічує 6 залізниць, що об’єднують 27 дирекцій залі-

зничних перевезень, які відповідають одиницям адміністративно-територіального поді-

лу України; останні, у свою чергу, поділяються на полігони дистанцій колії і т.д.) та ор-

ганізує безперебійне функціонування трьох попередніх систем. 

Стан колії, якість функціонування станційного господарства і стан його інфраструкту-

ри, стан рухомого складу та ефективність організації його руху є визначальними об’єктив-

ними чинниками якості функціонування ЗТСУ загалом. Особливої актуальності її оцінка на-

буває у зв’язку з тим, що близько 40% колії потребує капітального ремонту чи повної заміни, 

а значна частина рухомого складу вичерпало свій термін експлуатації [5]. Наразі ці значення 

тільки зростають, що є однією з основних причин подвоєння залізничних аварій і катастроф 

кожні 10 років. Суб’єктивні чинники (чисельність працівників УЗ сягає 375 тис. чоловік) 

значно важче піддаються оцінці, оскільки вони мають у переважній мірі випадковий харак-

тер , який часто неможливо спрогнозувати та вчасно усунути. Хоча вони і є причиною до 

80% всіх аварій, катастрофи, які виникають внаслідок незадовільного стану колії чи рухо-

мого складу тягнуть за собою значно більші людські та матеріальні втрати, які стають дедалі 

більшими з підвищенням швидкості руху. 

КГ, СГ та РС самі є складними системами, які мають різний тип, призначення, динаміку 

розвитку та потребують різних підходів до оцінювання свого стану та якості функціонуван-

ня. З одного боку їх розбиття на підсистеми нижчого рівня доцільно здійснювати, виходячи з 

територіально-ієрархічної структури СУІЗ. Базовими елементами цих систем є міжстанційні 

перегони, станції та потяги. Кожний із них має свій набір складових та характеристик, які 

описують їхній стан чи якість функціонування, та оцінюються за певними наборами критері-

їв та параметрів [4]. Загальна кількість таких оцінок в рамках УЗ складає десятки мільйонів 

[3]. Їхній оперативний аналіз з метою запобігання негативних ситуацій – надскладна пробле-

ма, яка для свого вирішення потребує розробки спеціальних методів та засобів візуалізації 

[2]. 

З іншої сторони слід враховувати, що ЗТСУ має мережеву структуру, вузлами якої є 

станції, ребрами – міжстанційні перегони, потоками – потяги. Тому ми розглядаємо, як пред-



Інформаційні системи і технології   CI – 2011  

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 359 

мет оцінювання, не лише елементи та підсистеми чотирьох вищеназваних систем ЗТСУ, 

сформовані по своєму типу та призначенню, але й підсистеми, отримані у результаті поєд-

нання елементів КГ,СУ та РС – конкретні лінії по яким здійснюють рух потяги. Базовими 

елементами таких систем є структури станція-перегін-станція та потяги, які курсують по ній 

протягом певного періоду часу. Як і вище, кожний із них має свій набір складових, характе-

ристик, критеріїв та параметрів оцінки. У даному випадку оцінюється не стільки стан окре-

мих об’єктів КГ,СГ чи РС, скільки якість їх взаємодії. При цьому враховується, що незадо-

вільний стан однієї з складових базового елемента лінії не може забезпечити його задовіль-

ного функціонування загалом, а також можливість того, що причина незадовільної оцінки 

може знаходитись і поза досліджуваним базовим елементом. 

В залежності від типу системи чи її елемента ми використовуємо такі підходи до їхньо-

го оцінювання: 

1) оцінка стану системи в біжучий момент; їй  підлягає, наприклад, колія, станційна ін-

фраструктура, одиниці рухомого складу; 

2) оцінка якості функціонування системи протягом певного періоду, наприклад, доби чи 

під час виконання окремих функцій; їй підлягає, зокрема, ефективність роботи станцій-

ного господарства чи окремих його служб, дотримання встановленого графіка руху пої-

здів, якість виконання ремонтних робіт тощо; 

3) оцінка динаміки поведінки системи, як результат відстеження її стану чи якості функ-

ціонування протягом певного, достатньо тривалого періоду часу в дискретні його мо-

менти чи проміжки; їй підлягає, наприклад, стан колії чи рухомого складу між плано-

вими оглядами та ремонтами, ефективність роботи станцій, дотримання встановленого 

графіка руху тощо; 

4) на основі знання передісторії попередніх оцінювань системи, її підсистем та елементів 

побудова короткострокових прогнозів наступних оцінок з метою завчасного запобіган-

ня негативним тенденціям розвитку, зокрема, аварійним ситуаціям. 

Для кожного з вищезгаданих підходів ми використовуємо два рівні оцінювання: локаль-

ний та агрегований. На першому проводиться оцінка кожного елемента системи по набору 

складових, їхніх характеристик, критеріїв та параметрів. При цьому використовується три 

шкали оцінок [4]: неперервна (параметри обчислюються, як значення відповідних функціо-

налів у метриках просторів ],0[ TCl , ],0[2 TW l , ,...1,0l ), дискретна (значенням функціоналів 

ставляться у відповідність певні цілочисельні оцінки) та прийнята на залізниці понятійна 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Незадовільна оцінка по одному з пара-

метрів чи критеріїв у нашому випадку може означати  потенційну загрозу аварії чи катаст-

рофи. Тому агреговане оцінювання не здійснюється до виявлення та усунення причини от-

римання таких оцінок. Останнє шляхом низхідного аналізу за допомогою спеціально розроб-

лених засобів дозволяє оперативно відстежити «найслабші» підсистеми та елементи системи. 
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Вступ. Разом з користю та позитивними емоціями, які викликають кімнатні рослини, вини-

кає багато проблем, що стосуються догляду за рослинами, зокрема, якщо потрібно залишити їх 

під час відпустки або на вихідні. На час відсутності господарів, друзі або сусіди навряд будуть 

дбайливо ставитись до кімнатних рослин та приділяти їм достатньо уваги. 

Аналіз існуючих рішень. Для вирішення цих проблем призначені автоматичні системи 

поливу кімнатних рослин. Автоматичні системи поливу кімнатних рослин – це системи, що по-

дають воду безпосередньо в прикореневу систему рослин крапельним способом. Вони забезпе-

чують незмінність дозування води і регулярність поливу. За використанням ресурсів, системи 

поділяються на автономні та ресурсозалежні. Кількість та регулярність подачі води можна дозу-

вати в усіх запропонованих системах. Ресурсозалежні системи – це системи, що підключаються 

до електромережі та водопроводу. Основним недоліком ресурсозалежних систем є необхідність 

приєднання їх до електромережі, або до водопроводу, а також те, що полив рослин здійснюється 

безпосередньо холодною водопровідною водою. Деякі системи, залежні від водопроводу, потре-

бують наявності постійного тиску та залежні від перепадів напруги в мережі електроживлення. 

Вирішити вищезгадані проблеми допомагають автономні системи поливу. Недоліком існуючих 

автоматичних систем поливу кімнатних рослин є те, що користувачу самому прийдеться узго-

джувати і визначати частоту подачі вологи та її кількості. Виконувати необхідні розрахунки по-

ливу та (або) програмувати контролер користувач має самостійно або запрошувати спеціаліста. 

Недоліком, крім додаткових витрат, є те, що стороння людина точно буде знати коли саме і на 

який термін оселя залишається порожньою.  

Вимоги до автоматичної системи поливу кімнатних рослин. Актуальним є створення 

системи автоматичного поливу кімнатних рослин, котра дозволить усунути виявлені недоліки, 

шляхом реалізації таких функцій системи, як: автоматичне визначення параметрів поливу; іден-

тифікація рослини за допомогою бази даних; автономність системи; наявність та програмування 

контролера для забезпечення оптимального режиму поливу; використання системи без залучення 

спеціалістів. 

Вимоги до програмного забезпечення розділяють за різними рівнями, але загальноприйня-

тими є розподіл вимог за характером на функційні та нефункційні. Функційний характер носять 

вимоги, що визначають поведінку системи, нефункційний – вимоги, що визначають характер по-

ведінки системи. Функційні вимоги включають в себе системні вимоги та вимоги користувачів. 

Також до функційних вимог відносять вимоги, котрі визначають, що система ніколи не повинна 

робити або завжди повинна робити. Нефункційні вимоги – це атрибути якості, вимоги до 

зовнішнього інтерфейсу, а також обмеження, які накладаються на систему. 

Автоматична система поливу кімнатних рослин (АСПКР) буде являти собою апаратно-

програмну систему, до складу якої входить програмований контролер, що відповідає за режим 

поливу кімнатних рослин. 

Для створення АСПКР, яка дозволить усунути наявні недоліки, насамперед, необхідно 

сформувати вимоги, яким має відповідати дана система. База даних системи повинна мати мож-

ливість нарощення, система повинна автоматично розраховувати всі параметри поливу, видавати 

рекомендації по об’єму баку для води, база даних повинна містити необхідну інформацію про 

умови отримання рослин, включаючи фотографію, для ідентифікації рослини користувачем, си-

стема експлуатується не на постійній основі, тільки під час відпустки або відрядження.  

Висновки. Сформовані вимоги до системи дають можливість створити модель системи, 

дослідити інформаційні зв’язки між модулями системи та на основі цього створити автоматичну 

систему поливу кімнатних рослин. 
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РОЗПІЗНАВАННЯ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ ТЕКСТІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ 

ЗВУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВИ АВТОРА 

О.В. Порхун, В.Ю. Тарануха 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

В даній роботі пропонуються результати аналізу стилю авторів художніх творів на ос-

нові частотних характеристик фрагментів слів тексту. Даний підхід базується на представ-

ленні тексту у вигляді поліграмної моделі. У поліграмній моделі зі ступенем n та основою M 

текст представляється вектором nMiif ...1},{  , де if  – частота появи i-ої n-грами в тексті.   

В існуючих підходах атрибуції текстів з використанням літерної інформації елементами 

тексту виступають послідовності літер заданої довжини  в тексті [1, 2, 6]. При цьому n-грама, 

сформована в межах слова, є, як правило, ознакою залежною від словника тексту і не є ви-

значальною для аналізу звукової організації мови автора. Тому в даній роботі було запропо-

новано виділяти послідовності літер (n-грами) на межах слів. При цьому найбільш суттєвими 

ознаками є збіг голосних та приголосних на межах суміжних слів; вони виражають тип по-

рушення благозвучності мови. Наприклад, «Всех чувств взор есть благороднее». Таким чи-

ном до ознак, що характеризують фоніку тексту, в даній роботі входять послідовності дов-

жини n (відповідно до ступеня n-грами, що розглядається) або лише приголосних, або лише 

голосних літер на межах слів.  

З тексту виділяються 2 набори ознак: 

1) біграми (n-грами при n=2) літер на межах сусідніх слів, які містять лише приголосні 

або лише голосні літери; 

2) триграми (n-грами при n=3) літер на межах сусідніх слів, що містять лише приголосні 

або лише голосні літери. 

При цьому всі частоти нормуються з розрахунку на 30000 звуків тексту.  

Для атрибуції було використано 118 творів різних авторів.  

Було проаналізовано якість ознак сформованих з частот n-грам на межах слів, а саме: x  

– середнє арифметичне вибірки, s – стандартне відхилення та співвідношення xs / . 

Таблиця 1 

 Частоти n-грам 

2-грами 3-грами 

 x  s xs /  x  s xs /  
А. Столяров 1687,931 

 

55,56576 

 

0,032919 

 

386,4096 

 

33,47768 

 

0,086638 

 О. Толстой 2064,091 

 

45,23713 

 

0,021916 

 

477,3002 

 

12,10258 

 

0,025356 

 М. Булгаков 1906,179 

 

42,95807 

 

0,022536 

 

450,0143 

 

28,99492 

 

0,064431 

 А. Чехов 1711,246 

 

67,9576 

 

0,039712 

 

369,1551 

 

185,257 

 

0,501841 

 Ф.Достоєвський 1971,346 

 

105,132 

 

0,05333 

 

428,5463 

 

44,01563 

 

0,102709 

 М. Гоголь 2034,662 

 

53,71059 

 

0,026398 

 

460,7062 

 

15,88758 

 

0,034485 

 М. Горький 1999,413 

 

163,2334 

 

0,081641 

 

279,2301 

 

211,7805 

 

0,758444 

 О. Хаєцкая 1892,045 

 

28,24798 

 

0,01493 

 

372,4233 

 

182,5632 

 

0,490203 

 С. Казменко 1974,58 

 

86,81758 

 

0,043968 

 

327,3149 

 

191,9114 

 

0,58632 

 Є.Козловський 1794,587 

 

83,19252 

 

0,046357 

 

413,5219 

 

24,84473 

 

0,060081 

 Л. Кудрявцев 1998,023 

 

51,5292 

 

0,02579 

 

481,9138 

 

9,807956 

 

0,020352 

 О. Купрін 1894,504 

 

52,68949 

 

0,027812 

 

420,884 

 

34,9128 

 

0,082951 

 Л. Толстой 2004,494 

 

35,40779 

 

0,017664 

 

450,1158 

 

23,28889 

 

0,05174 

 О. Лазаревич 1830,102 

 

55,94321 

 

0,030568 

 

443,3016 

 

27,53835 

 

0,062121 

 Ю. Латиніна 2035,618 

 

80,92254 

 

0,039753 

 

477,8009 

 

29,62454 

 

0,062002 

 С. Логінов 1987,977 

 

54,48021 

 

0,027405 

 

459,7129 

 

20,35965 

 

0,044288 

 О. Пушкін 1808,307 

 

56,81609 

 

0,031419 

 

378,0305 

 

14,35456 

 

0,037972 

 С. Щеглов 1884,217 

 

61,47624 

 

0,032627 

 

445,0203 

 

22,04568 

 

0,049539 
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М. Шолохов 2028,121 

 

78,78743 

 

0,038847 

 

444,8321 

 

13,02439 

 

0,029279 

 І. Тургенєв 1909,3 

 

93,3595 

 

0,048897 

 

386,3775 

 

35,63604 

 

0,092231 

 Як видно з таблиці 1, всі x  різні та xs /  достатньо мале  (< 11% від x ). Чисельний ек-

сперимент показав, що інформація про частоти біграм, які визначаються вказаним чином, 

може використовуватися як додатковий критерій при визначенні авторства текстів. 

Було висунуто гіпотезу про те, що стиль змінюється в напрямку покращення благозвуч-

ності тексту в процесі творчого розвитку автора. Для її перевірки була побудована лінійна 

регресія частот ознак за біграмами 8 авторів, для яких у вибірці знайшлося принаймні 6 текс-

тів написаних в різні роки – А. Столяров, Ф.Достоєвський, Є.Козловський, О. Купрін, Л. То-

лстой, С. Логінов, С. Щеглов, І. Тургенєв. Діапазон значень кутів склав від –0,3 до -4,1 гра-

дуси. Це говорить про те, що гіпотеза підтвердилася, проте великі значення відхилення від 

середнього не дають можливості визначати період творчості автора з прийнятною точністю. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО РЕЙТИНГА WEB-СТРАНИЦ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ТЕМАТИКЕ 

О.М. Почанский 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

В данной работе планируется разработка метода, который будет заключаться в постро-

ении персонализированного рейтинга оценки Web-страниц, путем сравнения их семантичес-

ких описаний с составленным пользователем шаблоном. Данный шаблон должен содержать 

значения желаемых структурных характеристик искомого электронного источника, которые 

задаются, предварительно, до начала поиска. Семантическое описание Web-страницы, а так-

же составленный пользователем шаблон представлены RDF-файлами, основанными на стан-

дарте Dublin Core [1], к которому добавлены дополнительные поля для более точной унифи-

кации исследуемого документа (рис 1).  

 

 
Рис. 1 – Обобщенная схема сравнения Web-страниц с Web-шаблоном в рамках одной пред-

метной области 

На схеме (рис. 1) представлены поля, которые должны быть заполнены пользователем 

при составлении персонализированного шаблона на этапе формирования поискового запро-

са. Семантические описания Web-документов создаются в процессе анализа электронных 

источников в рамках одной тематики с использованием экспертных систем [2].  

Персонализированный рейтинг Web-страниц, вычисляется в момент формирования 

итогового результата путем вычисления меры близости между найденным документом и со-

ставленным Web-шаблоном. Она вычисляется по формуле расстояния Евклида[]. Таким об-

разом, пользователь получает эффективную модель сортировки найденной информации в 

сети Internet по заданным им параметрам. Следовательно, это будет способствовать улучше-

нию процесса выявления необходимых электронных документов по требуемой предметной 

области, а так же сократит временные затраты на обработку результатов поиска. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МЕДИЦИНІ: 

ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ 

О.І. Пурський 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

 

Медицина відрізняється від інших областей знань, тісною взаємодією наукових дослі-

джень і практики. Об'єкти дослідження - дуже складні організми з високою біологічною дис-

персією і безліччю інтерактивних життєвих процесів. Знання цих процесів та їх взаємодій 

часто є не достатніми. Багато в чому це залежить від великої кількості іноді суперечливих 

ознак і симптомів. Крім того, окремі життєво важливі процеси залежать від зміни екологічної 

ситуації (наприклад, нові зовнішні чинники, хвороби або патогенні мікроорганізми). На від-

міну від інших галузей знань, клінічна практика характеризується професійною документаці-

єю клінічних випадків. На сьогодні накопичена значна база даних різних випадків. З одного 

боку, спеціалізовані знання досить часто характеризуються високим ступенем централізації. 

Це означає, що тільки одна або декілька людей можуть бути фахівцями у конкретній сфері 

медицини. З іншого боку, медичні знання в різних клініках, надходять до фахівців з таких 

джерел, як пацієнт орієнтовані документи, медичні журнали, бази даних, текст роботи і т.п. 

Лікарі працюють перевантажено, обробляючи великим обсяг даних, навіть для одного паціє-

нта (наприклад, сотні значень параметра, з клінічної хімії, десятки зображень з радіології, 

УЗД, десятки текстових документів). Лікар, як правило, стикається із суперечливою інфор-

мацією. Наприклад, лабораторні показники і клінічні особливості можуть бути суперечливи-

ми. Додатковий важливий фактор - лікарі в основному працюють в умовах стресу. Це озна-

чає, що вони повинні вибрати для лікування дозований набір препаратів і для того, щоб збе-

регти бажаний ефект для конкретного захворювання, виконання цього рішення повинно бути 

реалізоване в короткі терміни. Більш того, процес прийняття рішень про лікування лікарем є 

унікальним для кожного пацієнта.  

За допомогою інтелектуальних комп'ютерних систем, зокрема експертних систем є мо-

жливість зберігати та обробляти величезні бази знань.  Медицина штучного інтелекту в пер-

шу чергу стосується будівництва програм ШІ, які виконують діагноз та лікування рекомен-

дації. На відміну від медичних програм, заснованих на інших методах програмування, таких 

як суто статистичні і імовірнісні методи, медичні експертні системи функціонують на основі 

символічних моделей хвороби осіб та їх зв'язків з фактором пацієнта і клінічних проявів. 

Труднощі застосування медичних експертних систем викликано рядом факторів, зокрема: 

слабій їх інтеграції в клінічну практику, в можливому їх застосуванні для вирішення задач, 

які не сприймаються експертною системою як проблема, або зміни у способі лікування. Але 

той же час експертні системи пропонують цілий ряд переваг, головні з яких: надання ефек-

тивних способів вирішення проблемної ситуації оперативно і в будь-який момент часу, не 

залежно від типу проблемної ситуації (відсутність стресу притаманного лікарю). Одним з 

найбільш важливих завдань, з якими стикаються в даний час розробники експертних систем - 

охарактеризувати точно ті аспекти медичної практики, які найкраще підходять для введення 

в базу знань. 

Головним призначенням експертних систем є їхнє застосування у повсякденній клініч-

ній практиці. Вони містять в собі медичні знання, як правило, про розв’язок конкретно ви-

значених завдань і здатні для отримання обґрунтованих висновків, обробляти дані на рівні 

окремих пацієнтів. Хоча є багато варіантів представлення знань, в рамках експертної систе-

ми вони, як правило, представлені у вигляді набору правил. Переважна більшість експертних 

систем застосовуються для допомого лікарю в діагностиці захворювань, що скорочує час 

прийняття рішення (в екстрених ситуаціях дуже важливий фактор) і дозволяє встановити 

правильний діагноз. Ці можливості експертних систем дуже важливі для країн з великою чи-

сельністю населення, де кількість лікарів обмежена. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ В АВИАКОМПАНИИ «РОЗА ВЕТРОВ» 

А.В. Рехман 

Государственная летная академия Украины 

 

Планирование воздушного движения представляет собой разработку и реализацию ме-

роприятий, направленных на сбор, обработку информации о характере предлагаемого ВД, с 

целью приведения в соответствие потребностей в ВД с пропускной способностью элементов 

системы УВД и создания условий, обеспечивающих безопасность и технико-экономическую 

эффективность полетов, а также предпосылок для осуществления УВД с необходимым каче-

ством.     

  Данная цель достигается необходимой организацией планирования ВД, в основу ко-

торой положен ряд общесистемных принципов, конкретизируемых с учетом специфических 

особенностей реализации процессов планирования.                 

Эффективность применяемого в настоящее время процесса планирования  полетов  в 

значительной степени зависит от того, насколько разработанный маршрут полета близок к 

оптимальному варианту с точки зрения достижения целей полета, использования времени 

экипажа и других ресурсов, обеспечения надежности. Причем маршрут полета должен сос-

тавляться с тем расчетом, чтобы на любом его этапе при возникновении неблагоприятной 

ситуации была обеспечена возможность продолжения полета для достижения поставленной 

на этом этапе цели.  В связи с этим разработке и практическому внедрению систем планиро-

вания полетов уделяется большое внимание. 

В современных человеко-машинных комплексах планирования полетов наблюдается 

противоречие между сложностью систем планирования, объемом перерабатываемой инфор-

мации, многовариантностью принимаемых решений, наконец, требуемой глубиной прорабо-

тки планов, с одной стороны, и слабой изученностью особенностей процесса планирования 

полета, недостаточной проработкой общей теории планирования полета, а также примитив-

ностью традиционной "ручной" технологии планирования, с другой стороны. Это противо-

речие приводит к несоответствию между необходимым и фактическим уровнями обеспече-

ния работ по планированию, что в свою очередь влечет за собой построение недостаточно 

гибких и не полностью сбалансированных планов, ухудшение качества планирования поле-

тов в целом. 

Средством устранения указанного противоречия призвана служить автоматизация пла-

нирования полета, направленная на: 

 повышение качества планирования за счет увеличения объема учитываемой информа-

ции и числа рассматриваемых вариантов плана; 

 более глубокую проработку и оптимизацию создаваемых планов; 

 повышение гибкости и оперативности планирования за счет использования предвари-

тельно выделенных элементов планирования, их тщательной проверки на совмести-

мость, обеспеченность ресурсами, выполнение различного рода ограничений; 

 более детальную проработку состава полетных операций и связей между ними на нача-

льных этапах планирования. 

Несмотря на то, что в наше время существует множество автоматизированных про-

грамм по обеспечению и планированию полетов, наиболее известные из них это Flight Star, 

Jet Planner, NAVTEK, OPs Control, каждая из них имеет свои недостатки при обеспечении 

планирования. 

В процессе исследования работы одной из таких программ, а именно программы пла-

нирования полетов Jet Planner, которая имеет широкое применение в авиакомпании 

WINDROSE был выявлен ряд проблем, связанных с обеспечением эффективности  планиро-

вания, основными причинами возникновения которых являются недостатки данной програ-

ммы, которые включают следующее: 
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 программа при составлении маршрутов не учитывает расходы авиакомпании по обслу-

живанию ВС в аэропортах и по трассе, тоесть прокладывает маршруты без учета сбо-

ров за пролет по воздушному пространству того или иного государства, что является не 

совсем выгодно с экономической точки зрения при расчете стоимости рейса авиаком-

пании. 

 программа при прокладке маршрута не учитывает стоимость заправки ВС в различных 

аэропортах, что также значительно отражается на расходах авиакомпании. 

 программа не определяет период  действия зон ограничения полетов, запретных зон, 

опасных зон, поэтому при обнаружении на маршруте таких зон прокладывает маршрут 

вне этих зон, что также иногда приводит к излишним затратам авиакомпании на выпо-

лнение того или иного рейса. 

Вышеперечисленные факторы отрицательно влияют на оперативность и надежность 

планирования полетов. Необходимость их комплексного решения обусловила разработку но-

вых методов и автоматизацию планирования полетных операций, которые не учитывает дан-

ная программа. 

Поэтому, целесообразно для усовершенствования системы планирования авиакомпа-

нии WINDROSE было создание единой БД по недостаткам, предъявленным программой Jet 

Planner, что позволит повысить надежность, эффективность планирования полетов, а также 

сократит сроки осуществления планирования полета. 

Цели создания: 

 повышение качества планирования полета за счет существенного увеличения объема 

учитываемой информации и числа рассматриваемых вариантов планируемых маршру-

тов;  

 более глубокую проработку и оптимизацию создаваемых планов в целом;  

 повышение гибкости и оперативности планирования за счет использования предвари-

тельно выделенных элементов планирования (полетных операций), их полной и тщате-

льной проверки на совместимость, обеспеченность ресурсами, выполнение различного 

рода ограничений;  

 освобождение персонала планирования от рутинной составляющей работы такой, как 

поиск в различных документах информации по аэронавигационным, аэропортовым 

сборам, а также по отслеживанию периодов действия зон ограниченного доступа ВП.  

Данная автоматизированная система позволяет значительно облегчить работу сотруд-

ников отдела планирования и избавить их от такой рутинной работы как поиск в различных 

документах информации по аэронавигационным, аэропортовым сборам, а также по отслежи-

ванию периодов действия зон ограниченного доступа ВП.  

Данная БД также позволяет значительно ускорять процесс планирования маршрута по-

лета при помощи программы Jet Planner, которая на данный момент широко используется 

авиакомпанией. 
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3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В.М. Рувинская, И.А. Туршатов, А.С. Тройнина 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Работа посвящена определению положений движущихся узлов беспроводной сети, на-

глядному представлению информации о них, а также вопросам принятия решений на основе 

данных, полученных от сенсоров. Беспроводная сенсорная сеть — это распределённая, само-

организующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, объеди-

ненных между собой посредством радиоканала. 

Методы локализации  подвижных узлов беспроводных сетей основаны на определении 

расстояния между стационарными узлами, координаты которых известны, и подвижными 

узлами. Существующие системы локализации положения узлов беспроводных сенсорных 

сетей, такие как MagicMap, PlaceLab, HORUS, RADAR, LEASE, Ekahau, Fraunhofer Navigator, 

WhereNet, Aeroscout [1], работают только в двумерном измерении, и в результате визуализа-

ции информация предоставляется пользователю в графическом виде для последующего при-

нятия решений. В связи с этим по заказу Эрфуртского университета "University of Applied 

Sciences" (Германия) были проведены исследования с целью поиска эффективного решения 

для отображения узлов беспроводных сенсорных сетей с помощью трехмерной модели зда-

ния и разработки интеллектуальной системы принятия решений, чтобы уменьшить участие 

человека в процессе работы с сенсорными сетями. 

По результатам анализа были определены требования к разрабатываемой системе: ло-

кализация и визуализация в 3D (вместо 2D); предоставление результатов пользователям че-

рез Интернет; результаты работы должны отображаться на портативных устройствах; архи-

тектура системы – модульная; кроссплатформенность; поддержка одновременной работы 

нескольких сетей. 

Были проанализированы существующие сервисы визуализации (Google Earth, GeoCool! 

Maps, msCross WebGIS, Phoogle Maps), в результате был выбран сервис, предоставляемый 

компанией Google – Google Earth – ввиду его очевидного превосходства: работа в 3D, испо-

льзование собственных карт и объемных моделей. 

Разработанная система WSL (Wireless Sensor Locator) состоит из серверной и клиентс-

кой частей. Серверная часть в свою очередь разбивается на 2 модуля – модуль локализации и 

модуль визуализации. Клиентское приложение сканирует доступные беспроводные точки и 

определяет мощность принимаемого сигнала. Эта информация отправляется серверу локали-

зации, в котором происходит вычисление координат клиента. Дальше координаты передают-

ся серверу визуализации, который формирует XML документ формата KML. Данный доку-

мент передается клиенту и отображается в трехмерной модели на карте, используя Google 

Earth. Для связи между частями системы используется http-протокол. Клиентское приложе-

ние для сканирования беспроводных точек и определения мощности написано на C#. Для от-

правки данных от клиента к серверу они упаковываются в объект JSON. Серверная часть по-

лностью реализована на PHP. Клиентская часть для отображения результатов реализована в 

виде приложения Java Script с использованием Google Earth API. 

Было проведено имитационное моделирование для определения времени ответа систе-

мы на заявку от пользователя с применением сетей массового обслуживания. Получены сле-

дующие результаты: система работает удовлетворительно (время ответа не превышает 1с.) 

для 10 клиентов. При необходимости увеличения числа одновременно обслуживаемых поль-

зователей можно использовать второй сервер локализации, который будет принимать часть 

заявок на себя. В результате количество допустимых пользователей возрастет до 22. 

Сегодня беспроводные сенсорные сети используются для наблюдения за состоянием 

объектов [2]. В системах локализации, которые определяют положение узлов, анализ инфор-

мации чаще всего производится человеком. Но некоторые задачи требуют принятия решений 

самой системой, а не оператором. Это позволяет автоматизировать процесс и уменьшить 

время реакции системы на определенные события.  
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Для принятия решений в системах локализации целесообразно использовать эксперт-

ные системы для мониторинга происходящих событий. В данной работе разработан прото-

тип системы принятия решений, позволяющий производить анализ ситуации в здании с точ-

ки зрения требований безопасности по работе с электроустановками, получая исходные дан-

ные от системы WSL. Обычно такая задача решается диспетчером организации, эксплуати-

рующей электрические сети, и требует высокой квалификации, так как количество правил, 

положений и инструкций достаточно велико (несколько сотен) и они постоянно обновляют-

ся. Использование системы принятия решения позволяет разгрузить диспетчера и уменьшить 

зависимость правильных решений и ошибок от человеческого фактора.  

Данные из системы WSL о работающих бригадах (их местоположение, состав и другие) 

передаются в подсистему принятия решений. На основе правил, заложенных в базу знаний 

системы, производится вывод о состоянии безопасности для проведения работ (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Визуализация положений датчиков и принятие решений 

Прототип экспертной системы выполнен с помощью среды разработки CLIPS [3]. Для 

поставленной задачи удобно и правомочно применять такого рода системы. Однако оказа-

лось, что для проверки некоторых параметров среды, приходящих от датчиков, в правилах 

целесообразно использовать нечеткие факты. Кроме того, так как система должна использо-

ваться конечным пользователем, необходимо разработать графический интерфейс. Был про-

веден обзор и анализ существующих инструментальных программных систем по таким кри-

териям как: свободно распространяемые экспертные системы; иная модель представления 

знаний для предметной области, чем в представленном прототипе; наличие или отсутствие 

простого интуитивно понятного графического интерфейса. Система FuzzyClips интересна 

моделью представления знаний, основанных на правилах с расширением, предназначенным 

для представления и обработки нечётких фактов и правил; WindExS и WxCLIPS позволяют 

легко создавать графический пользовательский интерфейс. 

В работе проведены исследования в области локализации и визуализации информации 

для определения положений движущихся узлов беспроводной сети; создана система визуа-

лизации для отображения расположения узлов беспроводной сенсорной сети в трехмерной 

модели здания и исследована ее производительность; разработан прототип экспертной си-

стемы для анализа выполнения требований по безопасной эксплуатации электроустановок в 

помещениях. В дальнейшем планируется нарастить ЭС знаниями экспертов по правилам и 

рекомендациям безопасности. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССИФИКАТОРОВ ТИПОВЫХ 

СОСТОЯНИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

В.И. Саенко 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

Полагаем, что инфраструктура компьютерной сети состоит из большого числа взаимо-

связанных информационных систем, поддерживающих сервисы компьютерной сети [1].  

Можно заранее оценить возможные состояния системы и в последующем определять соот-

ветствие системы  одному из этих состояний Решения могут быть получены при наличии 

специальных классификаторов состояний информационных систем. Эти задачи относятся к 

области менеджмента конфигурации  компьютерной сети и могут быть сведены к контролю 

над состоянием компонент инфраструктуры.  

Пусть мы имеем информационную систему, задаваемую своими характеристиками iO . 

Это три основных показателя: старение, функциональность и сложность системы. Функцио-

нальность системы 
i(f )  рассматриваем, как способность выполнять заданные функции, 

определяемые потребностями пользователя, *

i(f ) требуемая функциональность, как некий 

желаемый порог в определении реальных значений.  Старение i(z )  - способность выполнять 

некоторые функции системы с определенным качеством. Сложность i(q )  - количественная 

оценка, отражающая структуру связей между всеми рассматриваемыми логическими компо-

нентами системы.  Пусть на основании этих характеристик сформировано некоторое призна-

ковое пространство 
jX=P(O ) .  

В [2] были введены, как классификационные признаки, наборы функционалов и крите-

риев для оценивания качества развития систем . Для показателя функциональности исполь-

зуются функционалы  *

f1 i iJ f -f , 
f2 f1J f -J  . Для показателя старение и сложности анало-

гично имеем 
z iJ z -z* .  *

q iJ q -q . Будем также использовать и комплексный показатель  

d i 0 0 i 0 0 0 i L =(f -f )\f +(q -q )\q (z \ z 2)  .  

Пусть существует множество классов для идентификации состояния системы  B B

jb B . 

Тогда в общем случае классификатор осуществляет преобразование B

J i jC : O b  или  

B B B

j J jb =C (X),b B .  В рамках дальнейшего развития теории менеджмента компьютерных се-

тей и проведения типизации состояний информационных систем методология проведения 

типизации и построения классификаторов можно представить   6  этапами: 

1) Определение архитектуры инфраструктуры компьютерной сети Net.InfroStr.Arch , вы-

бор сервисных систем Net.InfroStr.System _ i .  

2) Определение целей PG , начальных данных и характеристических переменных систем 

iO . 

3) Формирование признакового пространства 
jX=P(O ) .  

4) Формирование классификационных уровней   и классификационных областей для каж-

дого признака  
j 1 2 pArea(X=P(O )) {area(x ),area(x ),...,area(x )} . 

5) Типизация классов B B

jb B и создание классификатора BC .  

6) Формирование правила классификации 
pRule(C ) .  

Классификатор ставит в соответствие определенному коду, образованному признако-

выми переменными X , некое описание B B

jb B . Описание B B

jb B  - это результат типиза-

ции информационной системы, признаковое пространство   формируется на основе неких 
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характеристик системы 
jX=P(O ) . Для каждого рассматриваемого в рамках инфраструктуры 

объекта можно сформировать  
j jO X=P(O )  . 

В итоге задача классификации характеризуется наличием признакового пространства 
X  для создания классификатора и необходимостью сформировать классы объектов (задача 

типизации) B B

jb B .  А решение задачи классификации сводится к применению правила 

классификации (классификатора), осуществляющего проверку гипотезы принадлежности 

объекта по его свойствам элементу множества типизированных классов: 
B

0 B iH : i j | C (O )  B . 

Предполагается сформировать два классификатора: классификатор определения теку-

щего состояния информационной системы в рамках фаз жизненного цикла и классификатор 

пригодности дальнейшего использования системы JC , FC .   

Метод оценивания состояния системы основан на оценивании значений показателей 

состояния системы.  Пусть инфраструктура компьютерной сети определена и открыта,  архи-

тектура инфраструктуры Net.InfroStr.Arch  известна. Пусть определены  сервисные системы 

1 2Net.InfroStr.System _ i {System ,System ,...} . 

А. Определение начальных данных для каждой системы. 

1. Выбор основных переменных в качестве показателей состояния систем 
*

p i i i i f1 f2 z q sO =(z ,q ,f ,f ,J ,J ,J ,J ,L ) . 

2. Задание начальных значений 0 0 0(z ,q , f )  и предельного уровня допустимого отклонения 

необеспечения функциональности  

3. Выявление для каждой системы функциональных требований *

if  и установка порого-

вых значения *

i+1(z*,q*,f ) . 

В. Проведение расчета значений характеристических переменных  системы 

1. Определение значений для текущей функциональности и сложности с учетом прове-

денных модернизаций fi, qi, расчет значений соответствующих показателей.  

2. Расчет  значений функционалов *

i i i i f1 f2 z q s(z ,q ,f ,f ,J ,J ,J ,J ,L )  

С. Проведение классификации системы и идентификация состояния. 

1. На основании значений вычисленных принятых переменных и функционалов, соответ-

ствующих множеству признаковых переменных, определяется  принадлежность к обла-

стям классификации. 

2. Выбираются классификаторы JC , FC . На основании информации об областях,  с учетом 

правила классификации проводится проверка гипотез 0H  для каждой группы классов и 

выявляется принадлежность состояния объекта определенному классу фаз жизненного 

цикла и классу пригодности систем J F J J F F

j j j jb ,b ,b ,b B B   . 

В работе представлены результаты дальнейшего развития методологии и концепции 

контроля состояния инфраструктуры компьютерной сети в рамках задач менеджмента кон-

фигураций.  Предложены методология классификации систем, входящих в состав инфра-

структуры компьютерной сети.  Результаты можно успешно использовать при реализации 

процедур текущего мониторинга, а также при  проектировании или выборе аналогичных си-

стем в процессе оптимизации инфраструктуры существующей компьютерной сети.  
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АРХІТЕКТУРА SEMANTIC WEB-ПОРТАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ 

В.М. Саух, Г.В. Великжанін, Т.В. Фесенко 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Одним з головних умов якісної організації вузівського і післявузового навчання є за-

безпечення студентів і слухачів всіма видами навчальних матеріалів (текстовими, графічни-

ми, відео і аудіо ресурсами). При цьому потрібно повністю задовольнити потребу кожного 

студента в навчальних матеріалах в традиційній друкованій формі, що призводить до висо-

ких витрат. Одним з найбільш ефективних способів вирішення проблеми інформаційного 

дефіциту і розвитку методів інформаційного обслуговування за свідченням світового досвіду 

є створення електронних бібліотек.  

Основні завдання електронних бібліотек – інтеграція інформаційних ресурсів і ефекти-

вна навігація в них. Під інтеграцією інформаційних ресурсів розуміється їхнє об'єднання з 

метою використання різної інформації зі збереженням її властивостей, особливостей пред-

ставлення і користувальницьких можливостей маніпулювання з нею. При цьому об'єднання 

ресурсів не обов'язково повинне здійснюватися фізично – воно може бути віртуальним.  Го-

ловне – те, що користувачеві має бути забезпечено сприйняття доступної інформації як єди-

ного інформаційного простору.    

У доповіді проаналізовано та обгрунтувано вибір найбільш ефективного рішення щодо 

архітектури онтологічного порталу електронної бібліотекі ВНЗ та інтеграції освітніх ресур-

сів. 

Портали розширюють поняття Web-сайту. Якщо Web-сайт – це набір логічно взаімоз-

вязаних сторінок, доступних по протоколу НТТР, то портал – це Web – сайт, який надає ши-

рокий набір функцій,   в тому числі доступ до різних ресурсів. Основними функціями пор-

талу є інтеграція до інформаційних джерел і пошук інформації. Функціональ-ність порталу 

реалізується на основі деякої архітектури, яка визначає узгодження функ-ціональних модулів 

порталу, стандартних систем, що використовуються для їх реалізації і протоколів взаємо-

дії. Узагальнена архітектура сучасних Web-порталів містить три рівні: інтерфейсу користу-

вачів, бізнес-логіки й даних. На рівні інтерфейсу користувачів, як правило, використовується 

тонкий клієнт (Web-браузер), здатний візуалізувати графічне представлення, описані мовою 

НТМL. Для виконання деяких додаткових дій можуть використовуватися і інші додатки (клі-

єнт електронної пошти, RSS-клієнт і т. п.).  

“Semantic Web – це розширення Web, в якому інформації надається певна семантика, 

дозволяючи людям і машинам працювати разом" - приблизно таке визначення дають своїм 

роботам члени W3C Semantic Web Activity. Semantic Web є логічним продовженням розвитку 

Web - від гіпертекстових сторінок до XML-даними, від XML - до машинної інтерпретації да-

них і об'єднанню розкиданої в Web інформації.  

Semantic Web базується на моделі даних Resource Description Framework (RDF), дозво-

ляє об'єднувати інформацію з різних джерел. Другий базовий компонент Semantic Web – це 

RDF / XML-синтаксис, який дає можливість  представити RDF-дані в XML-формі.  Наступ-

ний  рівень у піраміді технологій Semantic Web займає мову RDF Schema (RDFS) - мова опи-

су словників RDF-термінів (класів і властивостей Web-ресурсів). На відміну від XML-схем, 

які описують структуру XML-документів, обмежують їх зміст, RDF-схеми дозволяють ви-

значати семантику даних, заснованих на XML представленні. RDFS служить фундаментом 

для більш багатих мов опису моделей предметних областей (мов опису онтологій), які дозво-

ляють адаптувати до Web системи математичної логіки і забезпечити семантичну обробку 

даних. 

RDF модель даних, яка складає основу методики Semantic Web, є представником сімей-

ства реляційних моделей даних, специфіка якої полягає тому, що ресурси і властивості іден-

тифікуються за допомогою глобальних ідентифікаторів – URI. 

У доповіді наведена архітектура семантичного порталу електронної бібліотеки ВНЗ. 

Функціональність семантичної підсистеми по роботі з онтологіями розташована в сервері 
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онтологій, а функціональність по роботі з семантичними метаданими - у сервері семантич-

них метаданих. Сервер онтологій – цє окремо функціонуючий додаток, що зберігає множена 

онтологій і надає до них доступ. Сервер онтологій використовується різними додатками, 

яким потрібні різні функції в процесі реалізації життєвого циклу онтології: створення, оцін-

ки, використання і подальшої актуалізації. Для реалізації в семантичній підсистемі вибраних 

варіантів використання онтології, сервер онтологій надає наступні функції: зберігання онто-

логій; витяг онтологій; логічний висновок; пошук в онтології запитуваних понять і відно-

син. Сервер семантичних метаданих – це окремо функціонуючий додаток, що зберігає сема-

нтичні метадані, що надає до них доступ та обробляє їх. Для реалізації вибраних варіантів 

використання онтології сервер семантичних метаданих, тісно взаємодіють з сервером онто-

логій, надає наступні функції: складання семантичних метаданих; зберігання семантичних 

метаданих; витяг семантичних метаданих; порівняння семантичних метаданих. 

Створені, за допомогою функцій семантичної підсистеми, онтології предметних облас-

тей та семантичні метадані об'єктів семантичного порталу використовуються при обробці 

об'єктів. При анотуванні встановлюється відповідність елементів інформаційного опису об'є-

ктів семантичного порталу з елементами онтології. Результатом анотування є семантичні ме-

тадані об'єктів семантичного порталу. 

Для виконання семантичного пошуку інформаційних об'єктів необхідно наявність се-

мантичних метаданнх  об'єктів та подання пошукового запиту користувача за допомогою 

елементів онтології. Пошук виконуеться шляхом порівняння семантичних метаданннх із за-

питом. Об'єкт вважається релевантннм запитом у тому випадку, коли в його семантичних ме-

таданннх міститися всі елементн із запиту або підкласи цих лементов. Таким чином, при по-

шуку враховується ієрархія понять предметної області. Функція формування списку об'єктів, 

звязаних з початковим обьектом в семантичному порталі може мати різне застосування, в 

тому числі на основі реалізації категоризації. Для виконання категоризації об'єктів з ураху-

ванням їх семантики необхідна наявність семантичних метаданннх об'єктів та їх категорій, 

до яких потрібно віднести об'єкт.Передбачається, що всі безліч можливі категорій будуть іє-

рархічно упорядковані. Категоризація виконується шляхом порівняння семантичних метада-

них об'єкта і категорії. Об'єкт вважається таким, що  належать до категорії, якщо в його се-

мантичних метаданннх міститися хоча б деякі елементи з семантичних метаданих категорії  

або підкласи цих злементов. Очевидно, що об'єкт може бути віднесений до однієї або більше 

категорії. 

Функція формування списку об'єктів, семантично близьких до вихідного об'єкту також 

може мати різне застосування в семантичному порталі. У запропанованому семантичному 

порталі дана функція використовується при реалізації рекомендацій. Функція рекомендації 

полягає в наданні користувачу об'єктів, схожих за змістом на деякий об'єкт, що фігурує в за-

питі. Виконання пошуку схожих об'єктів здійснюється на підставі порівняння семантичних 

метаданих об'єктів. 

Запропонована архітектура Semantic Web-порталу забезпечує реалізацію електронної 

бібліотеки ВНЗ на базі системи управління контентом (CMS), яка увібрала в себе усі доступ-

ні на цей день мікроформати і інші семантичні технології. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ СМЫСЛА ТЕКСТОВ ЕСТЕССТВЕННОГО ЯЗЫКА: 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Л.А. Святогор, В.П. Гладун 

Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины 

 

В парадигме искусственного интеллекта термин «вычисление» чаще всего связывают с 

«когнитивными вычислениями», либо с «лингвистическими вычислениями». Имеется в виду 

переход от теоретических построений к алгоритмам машинной обработки семантической 

информации. Объектом анализа являются, чаще всего, тексты естественного языка (ЕЯ), или 

дискурсы. Цель семантического анализа состоит в построении систем знаний и выявлении на 

их основе таких когнитивных структур знаний, которые в произвольном тексте ЕЯ выявляют 

его главную информативную компоненту, ответственную за передачу авторского замысла и 

понимание его партнёром. 

К лингвистическим вычислениям в настоящее время относят как синтактико-

семантический анализ предложений, так и попытки выявить смысловую компоненту пред-

ложения (например, в лингвистической модели «Смысл – Текст» И. Мельчука). 

Однако лингвистический подход, в силу его сложности, оказался неконструктивным. 

Предметом когнитивных исследований являются процессы представления, извлече-

ния, понимания и синтеза знаний в языковой действительности. Проблема семантического 

анализа текстов ЕЯ должна рассматриваться в триаде: «автор сообщения – текст – потре-

битель». Легко видеть, что триада распадается на два круга проблем, которые тесно между 

собой связаны: а) взаимодействие автора с текстом и б) взаимодействие потребителя с текс-

том. В обоих случаях центральным звеном является человек со всей палитрой его мышления. 

Связующим звеном является текст. Замысел автора, выраженный в тексте, называется  смыс-

лом. Цель коммуникации достигается только в том случае, если автор превратил ментальный 

замысел в объективный текстовый смысл, а потребитель этот смысл извлёк и понял. 

Таким образом, в центре проблемы семантического анализа текстов ЕЯ находятся ко-

ммуникативные когнитивные вычисления. Это информационная технология обработки 

языковых (текстовых) сообщений, целью которой является выявление в структурированном 

языковом материале таких когнитивных структур, которые направлены на извлечение 

смысла сообщения и его понимания на основе знания языка, знаний о языке и использования 

общих для коммуникантов знаний о мире.   

Онтология и смысл – взаимосвязанные категории. Онтология (в искусственном интел-

лекте) – это когнитивная структура представления знаний о мире в виде семантической сети. 

Для анализа текстов ЕЯ и дискурсов разработана трёхуровневая иерархическая онтология 

ИО*3. Концептами онтологии служат имена, обозначающие понятия от высокого уровня аб-

стракции до простых понятий и значений. Модель ИО*3 связывает в единую структуру об-

щие, профессиональные и бытовые знания о мире. Она имеет пирамидальный вид. Верхний 

уровень ИО*3 построен в парадигме академика В.И. Вернадского, разделившего Материю 

на  Живое и Неживое вещество и определившего понятия  Биосферы и Ноосферы. Вся стру-

ктура ИО*3 формально представлена в виде концептуального графа Р. Шенка. Смысл опре-

деляется через систему знаний – онтологию, и в этом случае он называется «онтологическим 

смыслом». Процесс смыслового анализа описан в следующем примере. 

    Битва спартанцев с персами  (фрагмент) 

Со стороны персов, темнеющих до горизонта однородной и серой тучей  кожаных 

колпаков и копей, вперёд выступили лучники в кожаных доспехах. Туго натянув тетивы 

и устремив стрелы в зенит, они замерли, словно статуи. Мощные бронзовые мускулы 

обнажённых рук воинов выпятились буграми предельного нечеловеческого напряже-

ния.... Всё замерло. Тактика врага прояснялась. 

1. Из фрагмента текста выделяется группа значимых слов (они подчёркнуты). 
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Персы, горизонт, туча, копья, лучники, доспехи, тетивы, стрелы, статуи, мускулы, 

руки, воин, напряжение, замерло (=покой), тактика, враг. Всего выделено 16 значимых 

слов. 

2. Значимые слова проецируются на концептуальный онтологический граф. Каж-

дое из них объявляется начальным концептом онтологического графа и порождает на графе 

траекторию смысла. Все траектории заканчиваются в вершине графа – Материя. Например, 

значимое слово  копьё  порождает следующую смысловую цепочку: 

Копьё  – Оружие д.м. – Война д.м. – Деятельность древнего  мира – Деятельность –

Общество – Ноосфера – Живое вещество – Вещество – Материя. 

В каждой из 16-ти цепочек выделяется концепт связности – то понятие, по которому 

данная траектория смысла пересекается с какой-нибудь из предыдущих. Траектория слова 

копьё  встречается с ранее построенной траекторией слова Персия в концепте Общество.  

После пересечения последние части траекторий (вплоть до вершины Материя) совпадают. 

Построение смысловых траекторий выполняется для всех значимых (в онтологии) слов 

текста. В результате объединения всех цепочек в единую онтологическую подструктуру  об-

разуется окончательный фрагмент онтологии – полный подграф текста. Полный подграф 

включает в себя полные цепочки концептов, но поскольку они частично перекрываются,  то 

объединённая структура является графически и концептуально избыточной.      

3. Устраняется избыточность и  формируется онтологический смысл текста. Из 

каждой полной смысловой траектории  исключается та её часть, которая начинается сразу 

после концепта связности и заканчивается в вершине пирамиды. Остаются неизбыточные 

траектории смысла. Структура полного подграфа текста при этом не нарушается. 

Для рассматриваемого примера концептами связности являются:     

Материя, Вещество, Неживое вещество, Общество, Оружие д.м., Оружие д.м., Лук, 

Лук, Деятельность, Общество, Тело, Деятельность, Материя, Состояние, Война, Воин. 

Всего – 16 обобщающих слов. Им соответствуют 16 усеченных траекторий смысла, которые 

образуют окончательный результат:  

Персия    – Государство древнего мира – Организация древнего мира – Организация – Обще-

ство – Ноосфера – Живое вещество – Вещество – Материя 

Горизонт – Пространство – Природная среда – Природа – Неживое вещество – Вещество 

Туча       – Вода – Жидкость – Состояние – Неживое Вещество 

Копьё – Оружие д.м.– Война д.м – Деятельность древнего мира – Деятельность – Общество 

Лучник  – Лук – Оружие д.м. 

Доспехи – Защита – Оружие д.м. 

Тетива  – Лук  

Стрела  – Лук  
Статуя – Скульптура – Искусство – Деятельность 

Мускулы  – Тело – Анатомия – Человек – Общество 

Руки    –    Тело 
Воин    –    Армия – Война – Деятельность  

Напряжение – Сила – Энергия – Материя 

Покой   –   Состояние 

Тактика – Борьба – Война 

Враг     –    Воин. 

Приведенное здесь дискретное множество слов, которое наряду с концептами онтоло-

гии включает также значимые слова оригинального  текста, образует метаструктуру онто-

логического смысла для фрагмента «Битва спартанцев с персами». Данная метаструктура 

при необходимости может быть транслирована (лингвистическим процессором) в граммати-

чески-правильный текст примерно такого содержания:  

«Смысл фрагмента рассказа сводится к тому, что в древнем мире состоялась война, 

в которой участвовала  Персия.  Воины применяли копья,  луки,  доспехи». 

Далее смысл разворачивается в соответствии с фабулой и сценарием всего рассказа. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ТЕКСТІВ НОВИН НА ПРИРОДНІЙ МОВІ 

Н.В. Семененко, О.І. Молчановський 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Вступ. Новини у газетах та блогах виражають думку про суб’єктів новин (людей, подій 

тощо). Системи, які дозволяють визначити емоційне забарвлення даних новин, сьогодні на-

бувають все більшої популярності, адже ставлення людей до певних питань може визначити 

багато економічних та політичних аспектів. Ми розглядаємо дану проблему як питання кла-

сифікації: новини можуть бути позитивними, негативними чи нейтральними. 

Система визначення емоційного забарвлення текстів. На даний момент вже побудо-

вано декілька систем, які спроможні видобувати знання про емоційне забарвлення текстів на 

природній мові [1, 2]. Основу нашої системи складає визначення емоційного забарвленості 

слів – прикметників, які знаходяться у тексті. Далі запропоновано кроки алгоритму, на осно-

ві якого працює система: 

1. Формування бази слів. 

1.1 Побудова списку «зернових» слів, які найчастіше зустрічаються у текстах новин, 

надання цим словам рангу – числового коефіцієнту від +10 до -10, що визначає їх 

емоційне забарвлення (позитивне і негативне відповідно).  

1.2 Пошук у системі WordNet [2] синонімів вказаних слів. На основі цього будується 

граф із вершинами-словами. Ребра графу з’єднують слова, поєднані синонімічним 

зв’язком. 

1.3 Визначення рангу нового доданого до графу слова. Вказаний ранг визначається від-

даленістю слова від абсолютно позитивного (із коефіцієнтом +10) та абсолютно не-

гативного (із коефіцієнтом -10). Необхідність врахування віддалення слова від обох 

кінців графу випливає з того, що у різних контекстах слово може набувати різне 

значення і відповідно матиме різні синоніми. На рис. 1 представлено приклад цього 

факту. 

 
Рис. 1 – Чотири способи дістатись від позитивного до негативного за три кроки 

2. Поділ тексту на слова та пошук їх у базі слів. 

3. Визначення полярності тексту за формулою (1). 

.
_____

______
_

textinwordsofnumbertotal

wordsnegativeofrankswordspositiveofranks
polaritytext

 
  (1) 

Якщо полярність тексту буде нижче нуля, то він є негативним, вище – позитивним. 

Значення близьке до нуля свідчить про нейтральність тексту. 
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КАЛИБРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И СТЕПЕНИ РАЗНООБРАЗИЯ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ БЕЗДЕФЕКТНОСТИ КРИТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В.В. Сергиенко 

ХХП «Сертификационный центр АСУ» 

 

Программное обеспечение (ПО), реализующее критические функции (отказ такого ПО 

может нанести вред человеческому здоровью или привести к существенным материальным 

потерям) требует оценки его бездефектности. Разнообразные методы оценки бездефектности 

[1], используемые для увеличения объема проверяемого кода, на самом деле могут отличать-

ся терминологически или даже алгоритмически, но реально не увеличивать степень покры-

тия оцениваемого ПО проверками. Для оценки полноты тестового покрытия исходного кода 

проверками предлагается использовать процедуру калибровки методом посева тестовых де-

фектов. Метод посева представляет точечную (капельную) инъекцию тестового дефекта 

определенного типа в выбранное место ПО, бинарную оценку чувствительности (обнаруже-

ние/необнаружение внесенного дефекта) методов тестирования кода (МТК)  и возврат ПО в 

исходное состояние (удаление тестового дефекта). Процедура «внесение дефекта- проверка 

МТК – фиксация результатов – возврат к исходному бездефектному состоянию» должна вы-

полняться статистически значимое число раз для всех установленных типов дефектов. 

Процедура калибровки выполняется следующим образом (алгоритм представлен на 

рис 1): 

1. Из профиля тестовых дефектов (ПТД) поочередно выбирается тип дефекта. Под  ПТД 

понимается выборка из общего перечня типов дефектов, дефектов, возможных в дан-

ном проекте (более подробно о ПТД и его формировании см.[2]); 

2. устанавливаются места (конструкции), в которых возможна инъекция дефекта данного 

типа, - из полного спектра операций проекта ПО выбираются только те, искажение ко-

торых данным дефектом не приведет к нарушению синтаксиса и семантики программы 

(т.е. внесение дефекта не приведет к ошибке во время компиляции); 

3. все возможные места инъекций образуют перечень точек для внесения, - каждое уста-

новленное место  получает свой идентификационный порядковый номер; 

4. если количество возможных мест внесения достаточно велико (для реального проекта 

может быть десятки тысяч), то определяется достаточное для получения заданной дос-

товерности количество инъекций n;  

5. из общего перечня точек произвольно выбирается место внесения дефекта и выполняе-

тся инъекция: замена корректной конструкции на некорректную. Точка, которая была 

подвержена искажению, из перечня исключается (чтобы исключить повторное внесе-

ние дефекта в одно и то же место); 

6. выполняется проверка измененного кода всеми установленными для конкретного прое-

кта ПО МТК; 

7. фиксируются в бинарном виде результаты проверок (дефект обнаружен/необнаружен); 

8.  выполняется возврат проверяемого кода к состоянию до внесения дефекта; 

9. шаги 5-8 выполняются установленное на 4-м шаге количество раз; 

10. если не выполнен обход всего ПТД, то возвращаемся к шагу 1 (процедура должна быть 

выполнена для всех типов дефектов). 

11. выполняется обработка накопленных результатов. 
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В результате калибровки определяется 

чувствительность j–го метода к i-му типу де-

фектов из профиля тестовых дефектов – пар-

циальная чувствительность:   
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где ni  - общее количество измерений по  

i-му типу дефектов; ndet ij  - количество измере-

ний, в которых j-й метод обнаружил i-й тип 

дефекта. 

Полнота покрытия кода проверками 

определяется как: 
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где ndet i  - количество измерений, в кото-

рых хоть один метод обнаружил i-й тип дефек-

та, ri - количество конструкций в коде, в кото-

рых возможен i-й тип дефекта, k – количество 

типов дефектов. 

В результате процедуры калибровки 

определяется чувствительность и степень раз-

нообразия МТК, производится оценка полноты 

покрытия исходного кода проверками и уста-

навливается граничная область нахождения 

скрытых дефектов (дефектов, не обнаружен-

ных при тестировании). В процессе калибров-

ки также определяются избыточные методы 

(не увеличивающие степень тестового покры-

тия для конкретного проекта ПО). 
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Рис. 1 – Алгоритм калибровки 

Обработка накопленных резуль-

татов.  
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УКРАЇНИ 

І.П. Сіренко, І.О. Стеля 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Представлена комп’ютерна система створена з метою інформаційної підтримки вимог 

міжнародної Рамсарської конвенції щодо охорони водно-болотних угідь, учасником якої є 

Україна. Система складається з бази даних та картографічної частини і призначена для збору 

просторово розподілених даних з інвентаризації та моніторингу біорізноманіття України, а 

також для підтримки прийняття рішень щодо охорони водно-болотних угідь, які мають між-

народне значення. 

Інформаційна система об’єднує на функціональному рівні базу даних (БД) з інтерфей-

сом користувача для введення та редагування даних, а також програмні засоби, які необхідні 

для просторового аналізу та візуалізації даних на цифровій карті, у вигляді єдиного інформа-

ційного середовища для отримання комплексної інформації, необхідної для повноцінного 

забезпечення користувачів. Як основа для відображення використовується стандартна циф-

рова карта України і додатковий шар з контурами водно-болотних угідь, що створюється ди-

намічно у процесі роботи системи. 

 

        
   Рис. 1 – Інтерфейс користувача              Рис. 2– ГІС модуль 

Структура БД дозволяє повністю відобразити інформацію про предметну область, що 

розбивається на три рівні:  

 загальна інформація про водозбірний басейн;  

 загальна інформація по водно-болотним угіддям, включаючи фізико-географічні дані, 

юрисдикцію, дані про цінні види рослин та тварин; 

 дані спостережень по рослинам та тваринам, дані по біотопам та рослинності. 

ГІС модуль дає можливість прив'язати різноманітну атрибутивну інформацію (вклю-

чаючи й залежну від часу), що зберігається в БД, до графічних об'єктів, якими є водно-

болотні угіддя  і наступного автоматизованого створення тематичних карт. Модуль дозволяє 

відображати результати запитів до БД у вигляді точкових та контурних об’єктів, а також у 

вигляді тематичних карт. Розроблено інструменти для роботи з точковими або контурними 

об’єктами та налагодження параметрів відображення. 

Розроблена система активно використовується у проектах Чорноморської програми 

Wetlands International спільно з Міністерством охорони  навколишнього природного середо-

вища України для збору та інтегрування інформації про водно-болотні угіддя, які вже мають 

міжнародний природоохоронний статус  і підпадають під дію Рамсарської Конвенції, або 

найближчим часом будуть пропонуватися Україною для надання їм такого статусу. Система 

відіграє важливе значення для виконання зобов’язань України перед міжнародними Конвен-

ціями у галузі охорони та збереження біорізноманіття.  
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КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРА НАПРЯМУ 

«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» 

Т.Г. Смикодуб, О.І. Маршак 

Національний університет кораблебудування 

 

Новий галузевий стандарт вищої освіти України, від 2010 р., освітньо-професійної про-

грами (ОПП)  за напрямом підготовки бакалавра 6.050101 «Комп’ютерні науки» діє сумісно з 

освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускників вищого навчального закладу (ОКХ). 

Згідно стандарту  дисципліна «Методи та системи штучного інтелекту»  складається з насту-

пних блоків змістовних модулів: основні поняття та означення; способи подання інтелектуа-

льної задачі та методи пошуку рішень; представлення знань у системах штучного інтелекту 

(СШІ); вирішувачі проблем, засновані на знаннях; сучасні тенденції та підходи до створення 

СШІ. Всі ці блоки відображують загальні тенденції розвитку та становлення такої науки як 

«Штучний інтелект» (ШІ). В країнах пострадянського простору як і за кордоном (США, Єв-

ропі та Японії) визначилося два  підходи до розробки ШІ: семіотичний — створення симво-

льних систем, моделюючих  психічні процеси: мислення, судження, мова, емоції, творчість 

тощо; та  біологічний — вивчення нейронних мереж і еволюційні обчислення, які моделю-

ють інтелектуальну поведінку на основі зв’язків окремих елементів. Ці два напрямки довгий 

час існували окремо та незалежно один від одного. Сучасні тенденції репрезентують спорід-

нення цих двох напрямків, що надало більш конкурентоздатні результати. Основною метою 

викладання дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» є об’єднання розрізнених 

напрямків штучного інтелекту за допомогою детального опису їх теоретичних основ.  

Метою даної роботи  є  розгляд пропозицій щодо привнесення  змін та доповнень до  

вмісту освітнього стандарту, що відображають  сучасні тенденції у розвитку науки  «Штуч-

ний інтелект». 

Перелік змістовних модулів згідно державного стандарту висвітлює семіотичний на-

прямок розвитку науки «Штучний інтелект». Для підготовки більш досконалого та сучасного 

фахівця пропонуємо доповнити вміст дисципліни модульним блоком, що відображує біоло-

гічний напрямок розвитку науки «Штучний інтелект», та блоком «Міркування в умовах не-

визначеності». Щоб не перевантажувати наповнення дисципліни «Методи та системи штуч-

ного інтелекту» в запропонованих модульних блоках пропонуємо розглянути наступні теми.  

В блоці «Міркування в умовах невизначеності» розкрити теми: нечіткі множини, міркування 

з використанням нечітких множин, стохастичний підхід до подання невизначеності. В блоці 

«Машинне навчання»  розкрити теми: навчання на основі зв’язків (ранні архітектури штуч-

них нейронних мереж, конкурентне навчання, мережі асоціативної пам’яті), навчання на ос-

нові соціальних та емерджентних принципів (генетичні алгоритми, штучне життя, емерджен-

тне навчання).  

Пропонуємо включення  сучасних тенденції в лабораторний практикум з дисципліни 

«Методи та системи штучного інтелекту»: конструювання  експертних  систем механізмом 

виводу, який використовує метод Байєса; засоби  використання інтелектуальних агентів для 

реалізації ефективного пошуку в Інтернет; розробка систем нейромереж для задач прогнозу-

вання та класифікації; розробка систем нейромереж для рішення задач розпізнавання образів. 
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СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ 

У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

А.А. Суранова, К.М. Любченко 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Інформаційні технології поступово проникають в усі сфери життя людей, що супрово-

джується різким збільшенням кількості оброблюваної інформації. Згідно з доповіддю дослі-

дження зростання обсягу інформації, перше подвоєння накопиченої людством інформації 

зайняло близько півтори тисячі років [1], тоді як зараз для цього потрібно біля року [2]. 

Тому важливим аспектом розвитку апаратного і програмного забезпечення обчислюва-

льної техніки є організація ефективного обміну інформацією у комп’ютерній мережі. 

Різні програми мають різні вимоги до мережевого трафіку. Ці вимоги відображаються у 

наступних параметрах: bandwidth (смуга пропускання), latency (затримка), jitter (зміна часу 

затримки), loss (втрата, відсоток втрачених даних). 

 з найгостріших проблем – це оптимальний розподіл і контроль трафіку, що надходить 

до кожного комп’ютера, оскільки іноді необхідна висока якість зв’язку для дійсно важливих 

завдань, які використовують Інтернет. Але при перевантаженні каналів виникають досить 

великі затримки, помилки передачі даних і обриви з’єднань. 

Механізм розроблюваного програмного продукту повинен контролювати розподіл ме-

режевих ресурсів для трафіку програмного додатка, щоб виконати вимоги по його передачі. 

Систему інтелектуального управління трафіком у комп’ютерних мережах можна зобра-

зити у вигляді функціональної схеми (рис. 1), яка складається з декількох, пов’язаних між 

собою, компонентів: 

1. Класифікатор трафіку, що займається визначенням типу і об’єму трафіку, присвоєнням 

пріоритету та обмеженням визначених видів трафіку, наприклад, широкомовні пакети, 

які у великих мережах можуть засмічувати інтернет-канали. 

2. Планувальник трафіку, який займається обмеженням кількості трафіку, наприклад, ви-

ділення визначених обсягів трафіку на місяці, дні, години, хвилини, секунди для кож-

ного комп’ютера і аудиторії залежно від потреб. 

3. Модуль управління швидкістю трафіку, який займається розподілом швидкості для 

окремих комп’ютерів і аудиторій в цілому. 

Всі ці модулі повинні взаємодіяти один з одним і забезпечувати ефективну і стабільну 

роботу мережі. 

 
Рис. 1 – Функціональна схема системи інтелектуального 

управління трафіком у комп’ютерних мережах 
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ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ САМООРГАНИЗАЦИИ 

В.Я. Таций, С.Н. Иванов, В.В. Карасюк 

Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» 

 

Правовая деятельность в Украине недостаточно поддержана информационными техно-

логиями. Тому есть серьезные предпосылки: большие объемы информации, которая исполь-

зуются в юридической практике; структурные особенности используемой юридической ин-

формации; сложность процессов автоматизированной обработки и, соответственно, отсутст-

вие эффективных программных инструментов. Каждый нормативный акт имеет необходи-

мые реквизиты, которые отражают его юридическую силу, предмет регулирования, сферу 

действия, придают ему официальность. Традиционными достоинствами языка права являют-

ся четкость, определенность, стереотипность, единообразие, его сухость, доступность для 

понимания. В нормативном высказывании всегда наличествуют нормативные термины: "за-

прещено", "обязан", "имеет право" и т. п. С другой стороны, на практике правовая информа-

ция в основном представлена в виде неструктурированной текстовой информации, достаточ-

но синонимична, имеет временные ограничения своей легальности, к ней предъявляются 

требования достоверности, своевременности и т.п. Также стоит иметь в виду, что в настоя-

щее время идет интенсивная наработка правового поля Украины и следствием этого является 

высокая содержательная изменчивость этой информации. Указанные особенности усложня-

ют процесс ее представления и обработки [1].  

В Центре информационных технологий Национального университета «Юридическая 

академия Украины им. Я.Мудрого» ведутся работы по созданию системы обучения, которая 

ориентирована на эффективную работу с правовой информацией и базируется на принципах 

искусственного интеллекта. Для этого предполагается решение следующих теоретических и 

практических задач: формализация правовых знаний в виде семантической сети; разработка 

методики многопользовательского наполнения базы знаний; разработка метрики для опреде-

ления смыслового расстояния между двумя онтологиями; создание технологии эффективно-

го использования системы обучения; определение способов тестирования знаний обучаемых 

в данной системе; проектирование программных компонент системы. 

Среди принципиальных особенностей системы следует отметить использование онто-

логического подхода к организации базы знаний в области правовой информации, которая 

организуют семантическую сеть понятий и относящихся к ним описаний. Формально поня-

тие iP  представляется в виде набора словосочетаний iW , которые состоят из групп синони-

мов iW :  
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Элементом онтологии также является связь 
jR  между понятиями или группой понятий: 

),,(),,( lkrmn PPRPP  . 

Совокупность понятий определяется множеством понятий, на котором можно выпол-

нять операции: рефлексивность; симметричность; транзитивность; линейность. А над онто-

логиями и их частями можно выполнять операции: объединение; пересечение; вычитание; 

выборка и другие. 

В основу технологии наполнения базы знаний системы будут положены принципы са-

моорганизации, в соответствии с которыми каждый пользователь (студент, преподаватель) 

имеет возможность дополнять и править базу знаний (некий аналог подхода, используемого 

в проекте Википедия). Каждый пользователь может добавить в базу знаний отредактирован-

ную онтологию согласно своему представлению о структуре изучаемой информации. Для 

того чтобы сравнить онтологии различных пользователей (представленных в виде графовой 
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модели) и не внести в базу знаний «недостоверную информацию», разрабатывается метрика 

оценки подобия онтологий и рейтинговая модель оценки значимости понятий.  

Программная реализация системы выполнена в виде четырех подсистем, с использова-

нием современных технологий объектно-ориентированного визуального программирования, 

в среде Eclipce 3.4 на языке Java с поддержкой JDK версии 1.6. Предусмотрен web-интерфейс 

пользователя и автоматизированный режим работы с базой знаний, в том числе автоматизи-

рованное наполнение онтологии из доступных текстовых документов. Структура базы дан-

ных содержит: данные о возможных записях понятий (учитывается синонимичность) и свя-

зей между ними; связи между понятиями; текстовые фрагменты, которые относятся к поня-

тиям и связям между ними в виде набора предложений; данные об источниках текстов и их 

структуре [2]. То есть пользователь сможет просмотреть не только структуру связей между 

понятиями, но и их определения, а также текстовые фрагменты, в которых они были употре-

блены при формировании базы знаний. 

В настоящее время идет процесс наполнения базы знаний информацией из области 

уголовного права Украины. Группа экспертов строит онтологию на основе содержания учеб-

ника [3], который является базовым для изучения этой дисциплины. В дальнейшем в базу 

знаний будет включена информация из смежных областей права.  

В результате проведенных исследований по реализации онтологических принципов по-

строения знаниеориентированной системы обучения сформирована структура базы данных, 

которая реализует базу знаний; выработаны принципы построения программного комплекса; 

спроектированы интерфейсные формы и разработаны программные модули подсистем экс-

перта и пользователя. Разработанные программные приложения ориентированы на техноло-

гию "клиент-сервер" и обеспечивают построение семантических сетей на сервере с возмож-

ностью многопользовательской работы экспертов через интернет-браузер на клиентских ра-

бочих местах. 

Перспективные исследования предполагается выполнить в направлении представления 

нечетких связей между понятиями в базе знаний, в зависимости от степени уверенности в 

наличии взаимосвязей между ними. Также предусматривается исследование влияния прин-

ципов самоорганизации на качество создаваемой множеством пользователей онтологии в 

предметной области правоведения. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

МОДЕЛІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Н.М. Ткаченко 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

З моменту ствердження України як незалежної держави в структурі економіки відбу-

лись корінні зміни, скеровані на становлення нового типу господарювання і побудови конку-

рентної системи відносин. 

У зв’язку з цим ситуація, що склалась в функціонуванні і управлінні промисловими пі-

дприємствами потребує  системного аналізу. Підприємство розглядається як підсистема, що 

функціонує в системі зміненого середовища. Основним критерієм виживання підприємства у 

новому середовищі є конкурентноспроможні характеристики  його продукції.   

Міжнародні стандарти  ISO серії 9000 [1,2] розроблені для забезпечення якості продук-

ції промислового підприємства. 

Запропонована інноваційна модель виробничого підприємства,  яка базується на проце-

сному підході до виробничого циклу відповідно до рекомендацій ISO 9000. Структура моделі 

відтворює життєвий цикл продукту (ЖЦП). Загальний виробничий цикл розбитий на фази. 

Кожну фазу Ф  створюють процеси  ПРі :  Ф = { ПРі  }, і=1,n ,  де n – кількість процесів у 

фазі. Особливістю стандартів ISO 9000 є те, що критерії якості продукту визначені наперед  і 

заведені в систему управління  підприємством. Найбільш поширеним показником конкурен-

тноспроможності продукту прийняті характеристики «якість – ціна».  Тому загаль–ний про-

цес обмежується  подвійним критерієм якісних характеристик продукту і його вартісним ек-

вівалентом. Подвійний критерій К «якість(Q) – ціна(P)» задається  таблично (табл.1)  

 Таблиця  1 

Значення подвійного критерію 

 

 

K = 

 

 

Можна стверджувати, що якість продукту Q є функцією якості процесів, що його ство-

рюють. Існує схема розгортки характеристик продукції в параметри виробничих процесів Pr. 

Тому функцію якості  можна формалізувати  як  Q = f (Pr).  За умов жорсткого контролю па-

раметрів і характеристик  процесів у загальному виробничому циклі по його завершенню 

можна очікувати продукцію з заданими характеристиками, які апріорі були визнана як її 

якість/конкурентноспроможність. 

А другий складник подвійного критерію –  вартість продукції – формалізується як ці-

льова функція   F (x) роботи моделі, що мінімізується за умов збереження якісних показників 

всіх фаз загального циклу  QF{qi}, i = 1,m,  де m – кількість показників якості. 

F (x)   → min, 

де х  – (x1, xj)  X, де  –  xij – вартість фаз циклу, Х – сумарна вартість циклу при обмеження      

QF{qi} = const. 
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СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДІВ ЗАНЯТЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ 

В.М. Томашевський, Ю.Л. Новіков 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Потреба в розробці механізму складання розкладів виникла в зв’язку з необхідністю 

спрощення й прискорення розв’язання складної задачі – складення розкладу занять для сис-

теми дистанційного навчання „Віртуальний університет”. Задача складання розкладу є NP-

складною, тобто такою, для якої досі невідомий алгоритм розв’язку, час виконання якого ви-

ражався б поліноміальною функцією. Складність задачі виявляється також в тому, що до ро-

зкладу занять, як правило, залучена велика кількість людей, причому кожен зі своїми інте-

ресами та вимогами, які часто є суперечливі. Тому для розв’язку таких задач пропонується 

застосовувати наближені генетичні методи, які дозволяють скласти субоптимальний розклад 

занять. 

Метою даного дослідження є автоматизація складання розкладу занять для системи ди-

станційного навчання „Віртуальний університет” з врахуванням завантаженості викладаць-

кого складу.  

Складаючи розклад занять, необхідно врахувати такі умови: 

1. забезпечення найбільш рівномірного навантаження на учасників навчального процесу; 

2. забезпечення гнучкості графіку з навантаження та з розміщення занять з урахуванням 

базових вимог, 

3. виключення різного роду „накладок” в розкладі, 

4. максимальна відповідність вихідним даним з урахуванням обмежень.  

Обмеженнями в даному випадку можуть бути наступні: 

1) жорсткі обмеження: режим роботи викладачів у системі дистанційного навчання; ви-

ключення святкових і неробочих днів. 

2) відносно гнучкі обмеження: план-графік тестових контролів; план-графік інших занять; 

періоди підвищеної зайнятості у деяких викладачів або груп студентів. 

Для складання реального розкладу занять для дистанційного способу навчання необ-

хідно мати наступну інформацію. 

1. Кількість годин роботи викладача у семестрі, що відведені на певну дисципліну. 

2. Орієнтовний обсяг академічного навантаження для студента (кількість годин у семест-

рі) по певній дисципліні.  

3. Розподілення видів освітньої діяльності за періодами. 

Задача складання розкладу може бути представлена як задача цілочисленного матема-

тичного програмування. При даному підході інтереси суб’єктів навчального процесу врахо-

вуються у вигляді обмежень або редукованих критеріїв оптимальності. Наведемо математич-

ну модель задачі складання розкладу навчальних занять студентів дистанційної форми на-

вчання. Введемо наступні позначення. 

1. У вузі є N учбових груп, що навчаються дистанційно, які об’єднані в R потоків, r – 

номер потоку ( Rr ,1  ); kr – номер учбової групи на потоці r, (
rr Gk ,1 ), Gr – кількість груп 

на потоці r.  

2. Заняття проводяться в робочі дні. t – номер робочого дня тижня, T – загальна кіль-

кість робочих днів учбового закладу ( Tt ,1 ). Для кожної групи kr визначається множина 

номерів робочих днів цієї групи 
rkT , яка є підмножиною всіх робочих днів учбового закладу.  

На відміну від класичного аудиторного навчання, дистанційна форма навчання дозво-

ляє проводити заняття у найбільш зручний для учасників навчального процесу час, тому кла-

сичним розподілом навчального часу, прив’язаним до часових інтервалів, які прийнято нази-

вати „парами”, можна знехтувати. Отже, кожен учбовий день розбивається на години, що 

починаються з Js і закінчуються годиною Jf, значення яких можуть залежати від робочого ча-
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су викладачів (деяким викладачам зручніше проводити заняття у першій або у другій поло-

вині дня); j – конкретна учбова година ( fs JJJ , ).  

3. На основі навчального плану для кожного потоку складається список із Sr лекційних 

занять, з номером конкретної дисципліни в списку 
rr Ss ,1 . Для кожної групи kr складається 

список із 
rkQ запланованих консультаційних занять, 

rkq – номер дисципліни в списку 

(
rr kk Qq ,1 ). Загальний список занять 

rkW  для кожної групи буде складатися із усіх дисцип-

лін, що присутні в даних списках )(
rr krk QSW  . Крім того, якщо по деякій дисципліні 

протягом тижня проводиться більше одного заняття, то вона вказується в списку лекцій або 

консультаційних занять стільки раз, скільки це передбачено навчальним планом.  

4. Нехай p – номер (ім’я) викладача, який проводять лекційні або консультаційні занят-

тя, P – множина всіх викладачів ( Pp ,1 ). 

Для кожного викладача p введемо наступні булеві змінні: 

 
Оскільки навчальне навантаження викладачів планується до складання розкладу занять, то ці 

величини вважаються заданими. Також вважається заданою для кожного викладача p його 

навантаження – Np годин на тиждень ( Pp ,1 ). 

5. При даному представленні початкових даних задача складання розкладу занять поля-

гає у визначенні для кожного заняття дня тижня і пари в ньому з урахуванням накладених на 

розклад обмежень. Вводяться наступні групи булевих змінних, які необхідно знайти. 

 
Обмеження «кожного дня на кожній парі для кожної групи може проводитися не більше од-

ного заняття» має наступний вигляд: 

1
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Інша обов’язкова умова складання розкладу для учбових закладів «для кожної учбової 

групи повинні виконуватися всі передбачені планом види робіт протягом тижня» має насту-

пний вигляд: 

r

rk

rk

rk

r

r

rrk

r k

Tt

J

j

Q

q

S

s

s

rtj

q

tjrk Wyx   
   1 1 1

)( , 

де Rr ,1 , rr Gk ,1 . 



CI – 2011   Інформаційні системи і технології  

386 1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 

Ще одним важливим обмеженням є відсутність «накладок», тобто розклад дистанцій-

них занять у кожного викладача не повинен перетинатися з розкладом його аудиторних за-

нять. Для конкретних задачах список обмежень може бути продовжений. 

Після складання обмежень, необхідно обрати критерій оптимальності розкладу. Це 

складне питання через принципову багатокритеріальність задач складання розкладу. Зокре-

ма, можна розглядати як критерій максимальне сукупне ущільнення навантаження виклада-

чів. У такому випадку критерій має вигляд: 
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t

P

p

p

tp z
1 1

max , 

де p  – ваговий коефіцієнт, який визначається статусом викладача; 
p

tz – булева змінна, яка 

приймає значення 0, якщо даний викладач p має заняття в день t, і 0 – в протилежному випа-

дку. 

Побудована таким чином модель, при дотриманні основних вимог до розкладу, повинна 

включати тисячі обмежень і десятки тисяч змінних. Стає зрозуміло, що не лише цілочисель-

на, а й проста задача лінійного програмування подібної розмірності не має перспектив на оп-

тимізацію точними методами. Цей факт цілком пояснює, чому при зіставленні розкладу за-

нять на практиці користуються зазвичай евристичними методами. 

Врахувавши специфіку задачі та переваги і недоліки існуючих наближених методів, для 

розв’язку задачі обраний метод генетичного алгоритму, який найбільш пристосований та 

ефективний для задачі складання розкладів. 
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МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІАС КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

Ю.В. Триус, І.В. Герасименко 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Якісно новим рівнем автоматизації управлінських процесів у вищій освіті, є системи 

підтримки прийняття рішень (СППР). Їх використання піднімає розвиток управлінських ін-

формаційних систем до високого рівня інтелектуалізації діяльності під час прийняття рішень 

у проблемних ситуаціях, які характеризуються значною складністю, невизначеністю та слаб-

кою структурованістю.  

Концептуальна модель інформаційно-аналітичної системи контролю та оцінювання на-

вчальної діяльності студентів ВНЗ (ІАС КОНДС), що створюється за участю авторів, перед-

бачає наявність в кожній підсистемі цієї системи локальної СППР. Оскільки СППР орієнто-

вана на особу, що приймає рішення (ОПР), то в ІАС КОНДС виділено ОПР, серед яких: рек-

тор, проректори, керівник навчального відділу (приймають рішення щодо удосконалення на-

вчального процесу на рівні ВНЗ); декан факультету, заступники декана (приймають рішення 

щодо удосконалення навчального процесу на рівні факультету); завідувач кафедри (приймає 

рішення щодо удосконалення навчального процесу на рівні кафедри); викладач (приймає рі-

шення щодо удосконалення навчального процесу на рівні дисциплін, що він викладає); сту-

дент (приймає рішення щодо свого навчання на рівні конкретної дисципліни, взагалі навчан-

ня у ВНЗ). 

З огляду на те, що об’єктами навчального процесу є студенти, групи, курси,  факульте-

ти/інститути, об’єктами системи управлінських рішень навчального процесу є студенти, для 

яких приймаються рішення про допуск до модульного та семестрового контролю, про пере-

ведення на наступний курс, відрахування, поновлення або зарахування, про рекомендацію на 

отримання державної стипендії і т.д.; групи, для яких приймається рішення про заміну старо-

сти групи, заміну куратора групи, розформування групи тощо; курси та факультети, для яких 

приймається рішення про посилення контрольних заходів (контролю відвідування, контролю 

успішності), про зміни в розкладі занять, в навантаженні викладачів тощо. 

 Навчальна діяльність колективу ВНЗ пов’язана з виконанням навчального плану на-

пряму підготовки або спеціальності і тому об’єктами системи управлінських рішень навча-

льного процесу є також напрями підготовки і спеціальності, для яких приймається рішення 

про внесення змін до навчального плану; семестри, для яких приймається рішення про вне-

сення змін до робочого плану; дисципліни, для яких приймається рішення про посилення ко-

нтрольних заходів (контролю відвідування, контролю успішності) з дисципліни, про внесен-

ня змін до навчальної програми дисципліни з метою підвищення або зменшення складності 

дисципліни. 

У процесі аналітичної роботи над створенням ІАС КОНДС було [3]: 

 визначено основні причини, ознаки та рішення (дії) щодо усунення недоліків в органі-

зації навчального процесу у ВНЗ; 

 побудовано математичну модель управління інформаційними потоками в процесі конт-

ролю знань і навчання студентів; 

 визначено об’єкти інформаційного середовища, формування яких за допомогою систе-

ми контролю знань і навчання призведе до підвищення ефективності системи управлін-

ня навчальним процесом; 

 визначено математичний апарат оцінювання рішень з управління навчальним процесом 

за результатами контролю знань студентів на основі моделі «витрати-вигоди»; 

 запропоновано метод оцінювання рішень щодо удосконалення навчального процесу, 

який базується на використанні математичної моделі інформаційної взаємодії в прик-

ладних галузях діяльності людини, при цьому для визначення числових значень залеж-

ностей між ознаками/причинами/рішеннями використано експертні оцінки впливу вхі-

дних інформаційних об‘єктів на вихідні, що відносились до категорій:  
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 ознаки незадовільної організації навчального процесу; 

 причини незадовільної організації навчального процесу; 

 рішення з удосконалення навчального процесу; 

 виділено сукупності об’єктів інформаційного середовища системи управління навчаль-

ним процесом ВНЗ, що доцільно формувати в ході автоматизованого контролю знань і 

навчання студентів. 

На основі детального аналізу управлінських функцій навчальних підрозділів ВНЗ, 

пов’язаних з контролем та оцінюванням навчальної діяльності студентів, визначені функції 

підсистеми прийняття рішень з удосконалення навчального процесу, що реалізуються в ІАС 

КОНДС, а також сформульовані задачі, розв’язання яких надає можливість сформувати 

склад інформаційного середовища системи управління навчальним процесом [1]: 

1. Визначити ознаки незадовільної організації навчального процесу за результатами кон-

тролю знань і навчання; 

2. За ознаками визначити причини незадовільної організації навчального процесу; 

3. Виходячи з визначених причин прийняти раціональне рішення з удосконалення навча-

льного процесу. 

Математично вони можуть бути представлені таким чином [1]: задана множина “вхід-

них” інформаційних об‘єктів niuU вхід

i

вхід ,1},{  , необхідно визначити підмножину “ви-

хідних” інформаційних об‘єктів, mjuU вихід

j

вихід ,1},{  , виходячи із залежностей, які можуть 

бути описані у вигляді логічних правил: 

.вихідвихід

d

вхідвхід

s UUUU   

Застосувати логічні моделі виведення з використанням логіки предикатів першого по-

рядку до зазначених задач неможливо з таких причин: 

1. Область дії логічних правил визначається множиною суб‘єктів навчання і для різних 

підмножин цієї множини правила можуть бути різні; 

2. Стохастичний характер залежностей між вхідними і вихідними сукупностями інфор-

маційних об‘єктів. 

Тому для вирішення цієї задачі пропонується використати ідеї, з використанням яких 

створюються рефлекторні системи прийняття рішень. В основі цих систем лежить модель 

інформаційної взаємодії об‘єктів предметної області [2]. 

В результаті реалізації проекту на основі розроблених моделей і методів створено про-

тотип підсистеми підтримки прийняття рішень ІАС КОНДС. Система розміщена в корпора-

тивній мережі ЧДТУ, доступну через мережу Internet керівництву університету, викладачам і 

студентам у відповідності до прав доступу до інформаційних ресурсів і підсистем. Система 

використовується в експериментальному режимі для організації навчання на факультеті ін-

формаційних технологій і систем ЧДТУ, для проведення різних видів контролю, статистич-

ного опрацювання їх результатів і прийняття управлінських рішень з метою підвищення 

якості фахової підготовки студентів.  
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ПОСТРОЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ОНТОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Л.П. Тур, Л.А. Тимашова,  В.А. Лещенко, В.А. Музалева 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

 

В процессе функционирования промышленных предприятий в силу непредвиденного 

влияния внешней среды, а также отклонений в реализации внутренних процессов, создаются 

нестандартные ситуации, требующие подключения систем поддержки решений, ориентиро-

ванных на менеджеров соответствующих бизнес-процессов. Значительная часть таких ситуа-

ций возникает при реализации логистических процессов, что существенно влияет на логис-

тические издержки предприятия, имеющие тенденцию постоянного роста в общих затратах 

предприятия. 

Комплекс задач, связанный с построением ситуационных логистических решений, яв-

ляется важнейшей структурной компонентой общей системы поддержки принятия решений 

предприятия, ориентированной на функциональных пользователей различных уровней 

управления. В условиях функционирования компьютерных систем подключение задач дан-

ного комплекса инициируется функцией мониторинга как результат обнаружения отклоне-

ний в реализации логистических бизнес–процессов [1].  

За последние десятилетия чрезвычайно расширилась функциональность систем подде-

ржки решений, основанных на базах данных. Однако, при этом, значительная часть знаний 

остаются неиспользованными. С одной стороны, это знания менеджеров, отражающие фак-

тическую реализацию конкретных бизнес – процессов предприятия и динамику поведения 

внешнего мира (поставщиков, действующих и потенциальных клиентов, конкурентов). С 

другой стороны, научные знания и знания, накопленные в процессе функционирования сис-

тем управления предприятиями, представляющие собой обширные программные, алгорит-

мические, технологические и информационные базы.  

Использование этих знаний значительно повысит эффективность решение множества 

актуальных задач, в состав которых входят и задачи ситуационного управления. Разработка 

комплекса задач построения ситуационных логистических решений имеет перспективу раз-

вития в условиях интеллектуальных систем управления, основанных на знаниях [2].   

Проблема построения ситуационных логистических решений потребовала проведения 

ряда исследований, важнейшими из которых являются: 

 формирование информационного поля знаний, которые используются при построении 

сформулированного комплекса задач (концептуальное представление знаний) [3]; 

 построение онтологии предметной области  (структуризация совокупности знаний); 

 построение онтологического пространства данной предметной области [4]. 

В рамках первого этапа разработана концептуальная модель логической базы знаний 

предметной области, которая включает: описание физических логистических процессов; 

процессов управления; субъектов и объектов, задействованных в реализации физических и 

управленческих процессов; моделей, методов и технологий подготовки и принятия решений; 

описания проблемных ситуаций, на основе которых осуществляется поиск моделей и мето-

дов для построения ситуационных логистических решений. Логическая структура базы зна-

ний, построенная на концептуальном уровне, служит основой для реализации второго этапа 

– онтологического анализа предметной области с целью формального описания представ-

ленной совокупности знаний. 

Онтология предметной области представлена в виде совокупности онтологий структу-

рных элементов логической базы знаний, а именно, онтологий: физических логистических 

процессов; процессов управления; субъектов и объектов; моделей, методов и технологий; 

прецедентов проблемных ситуаций.  

Каждая из онтологий состоит из набора сущностей и отношений между ними, которые, 

в свою очередь, представляются в виде различных структур.  
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Для физических логистических процессов сущностями будут: заготовка ресурсов, тра-

нспортировка, складирование, производственное потребление, сбыт продукции и  постпро-

дажное обслуживание.  

Для процессов управления в роли сущностей приняты функции управления: планиро-

вание, учет, мониторинг, поддержка принятия решений.  

Сущностями онтологии субъектов выступают элементы организационной структуры 

предприятия и персонал, принимающий  участие в реализации физических и управленческих 

процессов или пользующийся информацией о логистических процессах, а также внешние 

пользователи, которыми являются партнеры (изготовители, поставщики, логистические про-

вайдеры), заказчики, клиенты.  

Сущностями онтологии объектов выступают физические и информационные объекты 

логистической деятельности. Физические объекты: производственно - логистическая система 

предприятия, распределенная складская система, логистическая цепь, логистический поли-

гон, склад, транспорт, ресурс, проект, заказ, изделие, цех. Информационные объекты:  зада-

ча, база данных (данные, типы данных), база знаний (знания, типы знаний); инструменталь-

ная база (модели, методы, алгоритмы, вычислительные процедуры, операторы, технологии, 

сценарии). В свою очередь возможна дальнейшая структуризация каждой онтологии. Так, 

например, структуризация онтологии моделей может быть представлена следующим обра-

зом:   

 модели информационной поддержки решений (формирование ответов на запросы поль-

зователей: о сбойных ситуациях, виновниках сбоев; формирование справочных данных 

и знаний о планах и фактах выполнения бизнес - процессов, реализуемых участниками 

проекта; размещении ресурсов  в распределенной сети партнеров); 

 модели согласования решений (с действующими и потенциальными клиентами, парт-

нерами,  владельцами смежных бизнес - процессов); 

 модели формирования информационного пространства, требуемого для реализации мо-

делей; 

 модели построения решений на базе точных методов; 

 модели, реализующие аналитические исследования, необходимые для обнаружения  

скрытых закономерностей процессов и т.д. 

Онтология проблемных ситуаций включает внешние ситуации, влияющие на функцио-

нирование предприятия и внутренние ситуации, отражающие сбои в реализации конкретных 

бизнес – процессов предприятия [1].  

При построении онтологий предметной области выявляются свойства сущностей, на 

базе которых определяются типы связей и характер отношений между сущностями, о чем 

более подробно будет изложено в докладе.  

В настоящее время на базе построенных онтологий в соответствии с подходом, изло-

женным в [4], ведутся работы по созданию онтологического пространства, в котором осуще-

ствляется поиск логистических решений для задач ситуационного управления.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА В ЗАДАЧЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Л.С. Файнзильбег, Т.Ю. Лебедушко 

Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем 

НАН и МОН Украины 

 

Сердечно-сосудистые заболевания уже давно лидируют среди других болезней, а их не-

своевременное лечение остается одной из главных причин инвалидности и смерти трудоспо-

собного населения. В то же время, согласно статистике [1], применяемые в мире лекарства, в 

том числе сердечно-сосудистые препараты, помимо пользы, довольно часто (от 30 до 70 % 

случаев) вызывают побочные действия, наносящие вред организму. Поэтому актуальным яв-

ляется разработка современных компьютерных средств, обеспечивающих индивидуальный 

подбор сердечно-сосудистых препаратов для получения требуемого лечебного эффекта при 

минимальных побочных действиях.  

В докладе предлагается подход к решению сформулированной задачи, основанный на 

использовании интеллектуальных вычислительных алгоритмах анализа и интерпретации 

электрокардиограмм (ЭКГ). Предполагается, что математическая модель порождения ЭКГ 

имеет вид  

)()](),(ˆ[)( thttyty   ,                                                      (1) 

где )(ˆ ty – ненаблюдаемая периодическая функция, )(t – внутреннее возмущение, )(th  – 

внешняя аддитивная помеха, а )(  –  неизвестная функция.   

Допускается, что каждый i -й фрагмент m -го цикла ЭКГ – результат операторного пре-

образования над соответствующим фрагментом эталонного цикла )(0 ty . При таких предпо-

ложениях модель порождения ЭКГ можно представить в виде   
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,      (3) 

а )(i

m  – последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин с 

нулевым математическим ожиданием и ограниченной дисперсией. 

Стохастическая модель (2),(3) позволила обосновать эффективность оригинальных 

компьютерных алгоритмах обработки ЭКГ, основанных на их отображении на «фазовой» 

плоскости dttdyty /)()(  [2]. Поскольку наблюдаемая ЭКГ не является периодической 

функцией, то траектории отдельных циклов «размываются» в фазовом пространстве, притя-

гиваясь к некоторой локальной области – аттрактору в виде предельного цикла (рис. 1).  

 
 

 

Дифференциатор 

Фазовый портрет ЭКГ 
y(t) 

y(t) 

dy(t)/dt 

 
Рис. 1 – Отображение ЭКГ в координатах dttdyty /)()(   
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Предложен конструктивный алгоритм оценки эталонного цикла )(0 ty , основанный на 

усреднении ЭКГ в фазовом пространстве с использованием матрицы ),( jiH QQRD   хау-

сдорфовых расстояний  












),(minmax),,(minmaxmax),( ji
QzQz

ji
QzQz

jiH zzzzQQR
jjiiiijj

  

между парами фазовых траекторий отдельных циклов, где 
jiji zzzz ),(  – евклидово 

расстояние между точками 
iz  и jz  на фазовой плоскости. 

На рис. 2 представлена диаграмма прецедентов экспертной системы, которая ориенти-

рована на индивидуальный подбор сердечно-сосудистых препаратов на основе компьютер-

ной оценки динамики изменения фазовых портретов ЭКГ в процессе лечения назначенным 

препаратом.  

 

 
Рис. 2 – Use-case диаграмма экспертной системы для индивидуального подбора  

сердечно-сосудистых препаратов 

В системе реализуются правила, которые по фазовым портретам ЭКГ позволяют полу-

чить дополнительную информацию о процессе лечения сердечно-сосудистыми препаратами 

и тем самым оптимизировать необходимые дозы и индивидуальный график приема препара-

та. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В АДАПТИВНИХ СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

П.І. Федорук, М.С. Дутчак 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

Підвищення якості навчання, інтенсифікація навчального процесу і перехід на нові те-

хнології в даний час неможливі без впровадження в процес навчання різного роду автомати-

зованих навчальних систем, зокрема адаптивних систем дистанційного навчання (АСДН). 

Так як метою побудови АСДН є підвищення якості освіти, то необхідно індивідуально 

організовувати процес навчання так, щоб його зміст був найбільш сприятливий для засвоєн-

ня нового матеріалу конкретно взятим студентом. Для вирішення цієї задачі в АСДН буду-

ється модель студента. Коректне визначення значень параметрів цієї моделі у процесі взає-

модії студента і системи є визначальним для організації ефективного навчання. 

Cтупінь засвоєння – це частка правильних відповідей (q) (правильно виконання опера-

цій) у l завданнях нової теми: 
l

q
=S . 

Швидкість проходження( ) – це зважена сума відношень затраченого часу (t) у вдалій 

спробі до максимально-дозволеного часу (T) та номера цієї спроби (і) до кількості дозволе-

них спроб (f): )
f

i
α(

T

t
α)(=τ 1 ,  де коефіцієнт 

1+f

f
=α .  

Якість засвоєння нового матеріалу ( ) – це зважена сума ступеня засвоєння (S) мате-

ріалу заняття та швидкості проходження заняття τ : 
2

1 α)τ(+αS
=μ


[1].  

Оскільки є чимало факторів, які впливають на правильність виконання операцій, і їх 

вплив у багатьох випадках передбачити неможливо, то якість засвоєння нової інформації є 

випадковою величиною. Для дослідження імовірнісних параметрів використано формули по-

вної ймовірності та Байєса.  

Використовуючи статистичні дані проходження занять студентами, ступінь сприйняття 

яких відповідає ступеню сприйняття досліджуваного студента, визначається кількість студе-

нтів, які пройшли заняття у кожній із і спроб, і їхній ступінь засвоєння (E1, E2, E3 –  ступені 

засвоєння нового матеріалу) (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Таблиця успішності 
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1 9 1 21 15 2 2 6 0 32 25 10 10 1 0 9 1 10 10 

2 5 0 9 7 1 1 2 0 8 5 3 3       

3 2 0 4 3 1 1 0 0 3 2 2 2       

4 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0       

 

Нехай за першою спробою заняття зараховано 1k  студенту , це подія 1H , за другою 

–  2k , це подія 2H , …, за f спробою – fk , це подія fH , заняття не зараховано ні за однією 

із f спроб 1f k  студенту, це подія 1f H . 
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Всі події H 1 , H 2 ,…, H f , 
1f H  утворюють повну групу попарно-несумісних подій, тоб-

то в результаті експерименту (в даному випадку експеримент - це проходження заняття сту-

дентом) відбудеться одна і тільки одна із подій. Необхідно визначити імовірний ступінь за-

своєння у кожній із дозволених спроб. Цьому студенту може відповідати тільки одна із подій 

H 1 , H 2 ,…, H f , 
1f H , тобто йому заняття може бути зараховано тільки за однією із дозволе-

них спроб чи не зараховано взагалі. У випадку, коли студент хоче покращити зараховану 

оцінку одержану у і-тій спробі, то і-та спроба вважається невдалою, а береться до уваги тіль-

ки оцінка і+1-шої спроби або заняття зараховується за спробою, у якій оцінка вища.  

Оскільки події H 1 , H 2 ,…, H f , 
1f H є попарно-несумісними, то ймовірність  події А, 

яка може відбутись у результаті появи однієї з подій H 1 , H 2 ,…, H f , 
1f H , обчислюється за 

формулою повної імовірності:  


1

1

f

=i
i

Hi (A))PP(H=P(A) , 

де подія А – це проходження студентом заняття на один із ступенів засвоєння.  

)P(H i  –  імовірність того, що студенту зараховано заняття за і-тою спробою чи не за-

раховано взагалі у випадку і=f+1:  
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)(AP
iH – імовірність проходження студентом заняття на деякий ступінь засвоєння А у 

і-тій спробі: 
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де )(Aki  – кількість тих, що у і-тій спробі пройшли заняття на деякий ступінь засвоєння А. 

ik – кількість тих, кому заняття зараховано за і-тою спробою чи не зараховано взагалі у 

випадку і=f+1. 

Достатня кількість спроб для досягнення певного ступеня засвоєння (наприклад, E3) 

визначається з допомогою формули Байєса:  


1

1

iH
f

=i
i

Hi

i
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А

(A))PP(H

(A))PP(H
=)(P  

Порівнявши ймовірності настання події А у кожній із і спроб одержимо достатню кіль-

кість спроб.  

Враховуючи те, що якість засвоєння нової інформації є випадковою величиною, вико-

ристання формул повної ймовірності та Байєса дає змогу визначати ймовірний ступінь засво-

єння нового матеріалу у кожній із дозволених спроб. Застосування даних формул до різних 

типів занять дає змогу визначати тип заняття, який найбільш підходить конкретному студен-

ту, відповідно до його індивідуальних характеристик. 
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 РОЗРОБКА ПОШУКОВОГО РОБОТА-КРАУЛЕРА 

В.Я. Флорескул, О.І. Молчановський 

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» 

 

Пошук релевантної інформації – одна з ключових проблем сучасного Інтернету. Часто 

користувачі Інтернету шукають інформацію вузького профілю, де пошукові системи загаль-

ного призначення, такі як Google[1] не завжди здатні надати необхідні результати. У такому 

випадку можуть бути використані спеціалізовані в певних областях пошукові системи. Необ-

хідною складовою кожної з них є краулер (павук, пошуковий робот), метою якого є обхід 

веб-сторінок та збереження отриманої на їх основі інформації. 

Наразі існує значна кількість веб-краулерів з вихідним кодом, таких як Heritrix[2], про-

те їх недоліками є складність у використанні та додаванні нової функціональності. Ціллю 

даної роботи є розробка веб-краулера, що надає володіє можливостями розширюваності та 

простої інтеграції із розробленими системами завдяки зручним програмним інтерфейсам. 

Для реалізації використано мову Python, що надає доступ до ефективних бібліотек заванта-

ження та обробки веб-сторінок. 

В мережі Інтернет розміщено значну кількість веб-сторінок, тому пошуковому роботу 

необхідно підтримувати роботу із впорядкуванням черги посилань для опрацювання. Іншою 

вимого до системи є "ввічливість" - виконання великої кількості звернень до одного хоста з 

короткий проміжок часу є небажаним. Враховуючи можливі проблеми при роботі з мережею 

та веб-серверами та різноманітний вміст веб-сторінок, значна кількість з яких містить нева-

лідний HTML-код, кожен пошуковий робот повинен бути стійким до некоректних вхідних 

даних. 

Архітектура розробленого краулера PyCr включає систему завантаження веб-сторінок з 

серверів, парсер отриманих сторінок, інтеграцію з модулями отримання посилань та збере-

ження результатів. На рисунку 1 показано зв’язок між модулями.  

 
Рис. 1 –Архітектура краулера PyCr 

Особливістю системи є можливість використання власних модулів роботи з посилан-

нями, обробки отриманих сторінок та збереження результатів. Модуль обробки отриманих 

сторінок може включати фільтрацію результатів, додатковий парсинг веб-сторінки чи виді-

лення лише необхідної інформації. 

Програмно краулер представляється сукупністю процесів операційної системи, серед 

яких є головний процес та декілька робочих процесів. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ К ПОДДЕРЖКЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ 

М.Л. Чернова 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры 

 

При оценке инвестиций в бизнес, необходимо учитывать множество параметров потен-

циального проекта. Эксперт на основании этих параметров, которые описывают инвестици-

онный проект, проводит оценку и принимает решение необходимо ли инвестировать деньги 

в проект или нет. Такое решение происходит при высокой неопределённости, поскольку экс-

перту априори не может быть известно всех входящих данных, например, точное значение 

инфляции через два года, или курс валюты через три. Поэтому такие решения несут в себе 

риски. Для помощи эксперту в принятии решения необходимо использовать программы, ко-

торые построены на основе теории об искусственном интеллекте. Украинским учёным Тес-

лей Ю.Н. был разработан метод, который моделирует человеческий способ принятия реше-

ний. Такой метод основан на теории несилового взаимодействия и называется рефлекторным 

экспертным методом. Для поддержки принятия решения в бизнесе он был скорректирован с 

учётом оценки параметров потенциальных успешных и неуспешных проектов. 

Рефлекс – стереотипная реакция живого организма на определённое воздействие, про-

ходящая с участием нервной системы. 

РЕКС создаёт, развивает и хранит правила рефлекторного поведения объекта в присут-

ствии других объектов, основываясь на опыте заложенном в неё экспертами [10-11], и на ос-

новании информации полученной эмпирически в процессе функционирования в некоторой 

предметной области. 

Метод обеспечивает выбор адекватной реакции на совокупность различных слабо 

структурированных входных воздействий. Схема реализации этого метода включает этапы: 

1. Расчет определённости и информированности интеллектуальной системы относительно 

всех входных воздействий и возможных реакций. Физическая аналогия количеству 

движения материальных объектов – их импульсу. В такой модели рассматривается две 

группы объектов – воздействующие путём «соударения» и передачи собственной ин-

формации (импульса) объектам, на который оказывается воздействие (соответствую-

щие возможным реакциям).  
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где p(Ai) – безусловная вероятность выбора реакции p(Ai); 

  k(Ai) – информированность относительно выбора реакции p(Ai); 

 d(Ai) – определённость выбора реакции Ai; 

 p(Ai/ Bj) – условная вероятность выбора реакции p(Ai) (при существовании воз-

действия Bj); 

  k(Ai/Bj) – информированность объектов, формирующих воздействие Bj относи-

тельно реакции Ai; 

 d(Ai/Bj) – определённость воздействия Bj на реакцию Ai. 

2. Вычисление дополнительной информированности и определённости, задаваемой воз-

действующим объектом относительно реакций (скорость движения воздействующих 

объектов относительно объектов, на которые оказывается воздействие):  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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где  
d(Ai/Bj) 

– дополнительная определённость воздействия Bj на реакцию Ai; 

  
k(Ai/Bj) 

– дополнительная информированность объектов, формирующих воздей-

ствие Bj относительно реакции Ai; 

3. Расчёт суммарного воздействия на реакцию интеллектуальной системы. Аналог «уда-

ра» множества движущихся объектов (соответствующих воздействиям) в объекты, со-

ответствующие реакциям  

;)/()( 

j

jii BAdAd  ,1)/()( 2  jii BAdAk  

где d(

Ai) 

– суммарное несиловое (информационное) воздействие на реакцию Ai; 

 k(

Ai) 

– суммарная информированность объектов, формирующих несиловое воздей-

ствие на реакцию Ai. 

4. Вычисляется новое значение определённости и информированности (аналог новой ско-

рости движения после получения во время столкновения с воздействующими объекта-

ми дополнительного импульса)  

)()()()()( iiiii AtAdAkAdAd   , 

где )( iAd
 

– определённость реакции Ai, сформированная всеми воздействующими объ-

ектами 

Все предложенные формулы получены и экспериментально подтверждены в рамках те-

ории несилового взаимодействия [1-2]. 
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ПРИМЕНИЕ ПРОЦЕСА ОБФУСКАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ 

С.Г. Чёрный
1
, Н.А. Козуб

2
, И.В. Ширяева

3
 

Керченский государственный морской технологический университет 

Херсонский национальный технический университет 

Керченский колледж экономики и информационных технологий 

 

Информатизация достигает невиданных высот и процессы разработки программных 

продуктов выходят на новые уровни познания. Генетические алгоритмы, нейронные сети, 

ORM-прослойки, OLAP модели сейчас уже не удивляют разработчиков и не шокируют поль-

зователей – это реальность сегодняшнего дня. В многоаспектном комплексе программных 

продуктов необходимо еще более задуматься о защите программных приложений, которые 

поддаются атакам и взломам. В работе не рассматривается направления криптографии дан-

ных, а сделан упор на обфускацию. Идея портируемости приложений, кроссплатформеннос-

ти породила языки, использующие виртуальные машины, компилирующие промежуточный 

платформенно-независимый код в платформенно-специфичный код. Яркими примерами та-

ких языков выступают Java, C#, VB, ActionScript etc. Под процессом обфускации понимается 

преобразование кода программы в более трудночитаемый и «запутанный» для анализа, но 

при этом функциональность программы сохраняется. «Запутывание» кода может осуществ-

ляться на уровне алгоритма, исходного текста и/или ассемблерного текста. Для создания за-

путанного ассемблерного текста могут использоваться специализированные компиляторы, 

использующие неочевидные или недокументированные возможности среды исполнения про-

граммы. Существуют также специальные программы, производящие обфускацию, называе-

мые обфускаторами. Существует несколько разных видов обфускации в зависимости от того, 

какой именно код преобразовывается. Для языков программирования, для которых програм-

ма представляется прямо в виде исходных текстов, используются специальные методы, де-

лающие код проблемночитабельным для человека, но приемлемым для интерпретатора. Сре-

ди них - запись программы в одну строку, замена имён переменных и функций, вставка пус-

тых (ничего не значащих комментариев). Для двоичного кода обфускация способна серьёзно 

снизить скорость работы защищённых участков программы, а критичные ко времени выпол-

нения куски программного кода, как правило, не имеют серьёзной криптографической защи-

ты. Обфускации может подвергаться не только программный код, но и другие виды данных: 

например, существуют специализированные методы обфускации HTML-страниц (особенно 

эффективно внедрение сценариев JavaScript'е, которые пишут текст динамически, и картинок 

с текстом) [1]. К комбинированным аспектам процесса обфускации можно отнести: 

 оптимизация программы с целью уменьшения размера работающего кода и (если испо-

льзуется некомпилируемый язык) оптимизация процесса работоспособности; 

 проблематика декомпиляции/отладки и изучения вредоносных программных модулей с 

целью предотвращения обнаружения «опасной» функциональности; 

 затруднение декомпиляции проприетарных программных модулей с целью предотвра-

щения обратной разработки или обхода DRM и систем проверки аутентичности лицен-

зий; 

 код может стать более зависимым от платформы или компилятора; 

 обфускатор не даёт постороннему выяснить, что делает код, но и не даёт разработчику 

отлаживать его. При отладке приходится отключать обфускатор. 

Как правило, обфускация на уровне машинного кода уменьшает (а не увеличивает) 

скорость выполнения программы. Поэтому она применяется в критичных к безопасности, но 

не критичных к скорости местах программы, таких как проверка регистрационного кода. 

Простейший способ обфускации машинного кода - вставка в него недействующих конструк-

ций. При просмотре .net сборки в декомпиляторе представлен фрагмент кода [2]: 

static private string BuildConnectionString(string path) 

        { 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
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            return ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + path + ";User Id=Admin;Jet 

OLEDB:Database Password=securepasswrd1023!");         } 

Примером может быть структуризация в подобном роде: 

static private string BuildConnectionString(string path) 

        { 

            return ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + path + ";User 

Id="+Encoding.Default.GetString( Convert.FromBase64String("QWRtaW4=") )+";Jet 

OLEDB:Database Password="+Encoding.Default.GetString( Con-

vert.FromBase64String("c2VjdXJlcGFzc3dyZDEwMjMh")));         } 

Конечно это не оптимальный вариант и существует еще множество методик [3] напри-

мер как предварительно отконвертированные строки в Base64, в ресурсы запрятать. Основ-

ной аспект – не хранить в открытом виде данного рода информацию. В отличие от обычных 

языков, таких как C++ и Паскаль, компилирующих в машинный код, язык Java, NetP и языки 

платформы .NET компилируют исходный код в промежуточный код (байт-код), который со-

держит достаточно информации для адекватного восстановления исходного кода. По этой 

причине, для этих языков применяется обфускация промежуточного кода. Хотя обфускация 

помогает сделать распределённую систему более безопасной, не стоит ограничивать-

ся только ею. Ни один из существующих обфускаторов не гарантирует сложности декомпи-

ляции и не обеспечивает безопасности на уровне современных криптографических схем; 

вполне вероятно, что эффективная защита невозможна. 

Современный обфускатор представляет собой сложный программный комплекс. Зачас-

тую в обфускаторы, несмотря на тщательное проектирование и процесс тестирования, вкра-

дываются ошибки, поэтому существует не малая вероятность того, что прошедший через 

обфускатор код будет полностью работоспособным. Можно рассмотреть основные аспекты 

для применения обфускатора. Java - очень популярная среди разработчиков программная 

платформа, она также не заканчивает список тех платформ, для которых обфускаторы будут 

востребованы. Для Microsoft .NET эти средства защиты от анализа кода также значительно 

актуальны, и популярны .NET-обфускаторов – Dotfuscator (предлагается в разных версиях, и 

Community Edition). Dotfuscator (как и ProGuard) - достаточно комплексный и многофункци-

ональный инструмент. В коммерческих версиях программы реализовано, как инкременталь-

ная обфускация, усовершенствованная перезагрузка, шифрование строк, переименование 

префиксов. При этом спектр поддерживаемых типов приложений тоже весьма широк: офис-

ные приложения, Silverlight XAP и satellite-сборки. Реализована интеграция со вспомогате-

льными инструментами MSBuild и Visual Studio. ProGuard программа способна выявлять 

"мертвый" программный код, который можно совершенно безболезненно исключить из ис-

ходников, что помимо обфускации байт-кода, программа параллельно проводит и его опти-

мизацию. ProGuard может использоваться как из командной строки, так и через "альтернати-

вный" графический пользовательский интерфейс.  

Мы не утверждаем что обфускация является решением всех проблем для защиты при-

ложений, но акцентируем внимание на то, что при умелом ее использовании возможно до-

биться более эффективной и защищенной работы  приложения. Главное что должен соблю-

дать программист – это ненавредить программному продукту путем его постоянного улуч-

шения и оптимизации. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ВО ВНУТРЕННЕМ ЦИКЛЕ ЗАДАНИЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

А.Г. Чухрай, С.И. Педан 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Повышение эффективности учебного процесса может быть достигнуто за счет исполь-

зования в нем интеллектуальных компьютерных обучающих программ (ИКОП), обеспечи-

вающих выработку индивидуального подхода к отдельному студенту и адаптацию учебного 

материала в соответствии с уровнем профессиональной компетенции каждого из них. В до-

кладе рассматривается вопрос разработки алгоритма принятия решений для модели внутрен-

него цикла заданий ИКОП. 

Выполнение ИКОП подразумевает решение определенного количества задач по изуча-

емой тематике. Процесс решения отдельной задачи состоит из последовательности шагов 

получения конечного результата. Внутренний цикл ИКОП ответственен за разбиение отде-

льной задачи на множество шагов, обеспечение формирования адаптивной последовательно-

сти данных шагов и предоставление своевременных обратных связей с обучаемым при их 

выполнении [1]. В качестве модели внутреннего цикла была выбрана байесовская сеть (БС) 

принятия решений [2]. Данная модель может быть получена автоматически для задач, алго-

ритм решения которых можно представить в виде программного кода [3]. Процесс получе-

ния модели принятия решений заключается в следующем: 

1) по программному коду алгоритма решения задачи происходит получение его абстракт-

ного синтаксического дерева (АСД); 

2) происходит анализ узлов АСД, связанных с интересующими нас компонентами компе-

тенции (КК) решения задачи, их взаимных связей и построение на основе полученной 

информации дерева КК; 

3) дерево КК преобразуется в БС принятия решений для внутреннего цикла задания, ко-

торая включает множество вероятностных узлов, отображающих отдельные шаги алго-

ритма решения задачи и позволяющих оценить степень уверенности во владении обуча-

емым связанными с ними КК. С каждым вероятностным узлом связан узел полезности 

проверки владения связанным с ним КК на следующем шаге решения задачи. 

Рассмотрим, каким образом происходит процесс принятия решений при выполнении 

задания с внутренним циклом. На первом этапе система требует от обучаемого ввода алгори-

тма решения поставленной задачи, например, записанного в виде программного кода. Далее 

проверяется правильность работы алгоритма путем сравнения результатов его выполнения с 

некоторым эталонным алгоритмом на наборе тестовых данных. При отклонении выходных 

результатов начинается работа внутреннего цикла.  
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Рис. 1 – Структура БС принятия решений внутреннего цикла 

Принятие решения о предоставлении следующего шага осуществляется соответствую-

щей БС алгоритма. БС принятия решений состоит из множества вероятностных узлов Node, 



Інформаційні системи і технології   CI – 2011  

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 401 

отображающих степень уверенности о владении обучаемым соответствующим КК алгоритма 

решения задачи. С каждым узлом Nodei связан узел UtNodei, отражающий полезность прове-

рки владения соответствующим КК на следующем шаге. Узлы полезности соединены с уз-

лом принятия решений Node_Decision, с помощью которого осуществляется выбор следую-

щего шага внутреннего цикла задания. 

После выполнения задания очередного шага внутреннего цикла в БС сеть вносится но-

вое свидетельство, происходит пересчет вероятностей узлов Node, значений узла 

Node_Decision и выбор наиболее поленого с педагогической точки зрения следующего шага. 

Таким образом, в зависимости от результатов выполнения заданий обучаемым происходит 

накопление знаний обучающей программы об уровне владения им необходимыми КК и фор-

мирование адаптивной траектории движения по шагам внутреннего цикла. 

Модель внутреннего цикла была испытана на примере решения системы линейных 

уравнений и подтвердила правильность принятия решений ИКОП при формировании адап-

тивной последовательности шагов задачи в зависимости от оценки уровня компетенции обу-

чаемого.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ДИПЛОМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Т.Б. Шатовская, О.И. Оноприенко, В.С. Барашков 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

  

Стремительное развитие технологий приводит к изменениям  практически во всех от-

раслях общества. Среди них и образовательная отрасль. На наших глазах происходит разви-

тие и первый опыт использования образовательных информационных систем в Украине.  

Использование информационных систем в данной области позволяет радикально повысить 

эффективность качества образования. В связи с усложнением заданий и ростом объема работ 

в высшей школе повышения уровня организации и продуктивности требует и дипломное 

проектирование. Работа над дипломным проектом является трудоемким процессом, который 

включает множество задач, связанных с вопросами планирования, постоянной обратной свя-

зи между студентом и научным руководителем, составлением приказов, обменом литерату-

рой и материалами и т.п.   

Возникает необходимость в создании инструмента, который поможет в организации и 

управлении процессами, связанными с дипломным проектированием, от выбора темы дип-

ломной работы и до подготовки отчетов и документов, необходимых для ее защиты. Реше-

нием может стать использование веб-приложения исполняемого непосредственно в Интер-

нет-обозревателе пользователя. Приложение может быть использовано на любых платфор-

мах, не требует установки и является "общедоступным" для пользования. Предлагаемое ре-

шение, система управления процессом дипломирования специалистов «Diploma», позволит 

повысить эффективность организации и контроля написания дипломных работ до нового 

уровня.  

Система позволит автоматизировать все работы, связанные с дипломным проектирова-

нием, начиная от внесения списков студентов в систему, автоматической генерации приказов 

на дипломирование и заканчивая подсчетом рекомендуемой оценки за дипломную работу 

для каждого студента. Ключевыми пользователями приложения будут студенты, преподава-

тели, а также менеджер кафедры, который занимается организацией процесса, составлением 

протоколов на дипломирование и др..  

Студенты получать возможность просматривать темы преподавателей, подписываться 

на существующую тему или предлагать собственную посредством системы. В случае, если 

преподаватель одобрил предложение студента о сотрудничестве, студент получает доступ к 

комнате сотрудничества, в которой он имеет возможность общаться в чате с руководителем 

и консультантом, обмениваться с ними файлами, а также просматривать контрольные точки, 

в том числе их статус. 

Преподаватели могут управлять (добавлять, удалять и редактировать) собственными 

темами дипломных работ, в частности – назначать преподавателя-консультанта. После за-

проса студентов на конкретную тему, преподаватель может отклонить его или подтвердить. 

Если тема одобрена – преподаватель получает доступ к комнате сотрудничества, где может 

добавлять индивидуальные контрольные точки для студента, общаться и обмениваться фай-

лами с другими участниками комнаты. 

Менеджер кафедры имеет необходимый инструментарий для управления глобальными 

контрольными точками студентов всех квалификационных уровней. В частности, для каждо-

го студента индивидуально он может проставлять статусы выполнения для каждой глобаль-

ной контрольной точки. Менеджер кафедры также имеет возможность управлять приказами 

по студентам, а также всей необходимой сопровождающей  документацией (в том числе и 

распределение на практику). 

Администратор системы может управлять пользователями системы (добавлять, удалять 

и редактировать в дальнейшем), в частности – генерировать имена пользователей и пароли. 

Также администратор контролирует нагрузку преподавателей. 
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Помимо этого с помощью системы поддержки дипломного проектирования «DiplomA» 

решаются следующие задачи: 

 формирование общей базы студентов-дипломников; 

 формирование отчетов по работе студентов; 

 подготовка к защите дипломной работы: печать диплома, публикаций студента, отчета 

по его работе, рекомендации по оцениванию студентов. 

Разработанная система использует 3-уровневую архитектуру. Слой представления дан-

ных – это приложение ASP.NET MVC, развернутое на WEB-сервере IIS. Доступ к системе 

имеют только зарегистрированные авторизованные пользователи, чьи пароли и имена поль-

зователей сгенерированы администратором. В своей работе данное приложение использует 

модуль управления файлами, которыми обмениваются пользователи системы (позволяет 

хранить на сервере все выполненные задания по дипломному проекту, документацию, пуб-

ликации; студент, научный руководитель и консультант могут добавлять файлы, удалять, за-

гружать, переименовывать их и др.). Приложение использует Javascript-библиотеку JQuery и 

технологию AJAX для частичного обновления страницы. 

Слой доступа к данным представляет собой модель данных Entity Framework, исполь-

зующую сервер MSSQL Server 2008 R2 в качестве хранилища данных в реляционном виде. 

Все сущности системы сгенерированы средствами этого инструмента. 

Слой бизнес-логики представлен отдельным проектом, в котором упор делается на ис-

пользовании шаблона проектирования «репозиторий». Для однократного создания объекта 

контекста данных на протяжении всего времени работы системы используется шаблон прое-

ктирования «одиночка». Также в этой сборке находятся вспомогательные утилиты, допол-

няющие сгенерированные ранее сущности новой функциональностью, а также модуль уве-

домления о предстоящих событиях (служит для уведомления студентов о событиях в систе-

ме: пользователям на электронную почту отправляется напоминание о приближении контро-

льной точки, окончанию срока сдачи задания, о появлении новых материалов или файлов, 

новых сообщениях и др.). 

Описанная архитектура представлена на рис. 1 

 

 
Рис. 1 – Архитектура системы 

Разработанная система обеспечит централизацию планирования и контроля, а также 

общее повышение эффективности работы над дипломными проектами. 
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КОНСТРУЮВАННЯ ЗАСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ, ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

ДЛЯ СИСТЕМ ІНДУКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

Н.В. Щербакова, О.А. Самойленко 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН 

України 

 

Розв’язання реальних задач побудови моделей в системах індуктивного моделювання 

потребує вирішення питання оптимального зберігання всієї необхідної інформації та забез-

печення ефективного доступу до неї. На етапі обробки вхідних даних виникають типові тру-

днощі, що не залежать від вибору методу моделювання, а саме обробка даних в різних фор-

матах, що містять пропуски та нетипові значення тощо. З іншого боку, постає питання збері-

гання вихідної інформації, а саме структур і параметрів моделей, оцінок достовірності й точ-

ності, вагових значень аргументів та інших даних. Особливо гостро стоїть питання представ-

лення вихідних даних у форматі, зручному для подальшої обробки іншими системами. 

Система індуктивного моделювання повинна мати можливість імпортувати та експор-

тувати вхідні дані, зберігати та обробляти існуючу інформацію, зберігати вихідні дані з пов-

ною інформацією про розрахунки, формувати звіти за результатами обчислень. 

Розглянемо детальніше кожну з функціональних вимог до системи. 

Передусім система має виконувати імпорт даних з різних типів джерел на зразок файлів 

у текстовому вигляді, xls-таблиць тощо. Одним із варіантів розширення системи може бути 

збільшення спектру використовуваних джерел даних, наприклад, імпорт з інших баз даних 

або з загальнодоступних джерел у мережі Internet. 

На етапі імпорту даних має виконуватись їх первинна обробка, а саме заповнення про-

пусків, заміна аномальних даних (нетипово великих або малих значень) та інших операцій, 

що дозволяють підготувати дані для використання в алгоритмах. Подальше розширення мо-

жливостей системи у сфері первинної обробки даних полягає у збільшенні типів джерел та 

переведенні статистичних даних в інший клас базисних функції. 

Результати обчислень мають зберігатись у системі в стандартизованому вигляді, що до-

зволить побудувати строго формалізовані звіти за результатами розрахунків. Важливим є 

збереження повної інформації про розрахунки, включаючи інформацію про користувача, да-

ту та час виконання дій, які саме дії було виконано із зазначенням використаних файлів та 

місцем їх знаходження. 

Функція експорту має дозволяти виконувати перетворення формату збереження даних 

із сховища в необхідний для використання у вже існуючих реалізаціях алгоритмів індуктив-

ного моделювання. Тобто виконувати зворотні до імпорту процедури, а саме збереження да-

них у текстовому або будь-якому іншому форматі. Так само як і для модулю імпорту, розши-

рення системи може полягати у збільшенні спектру використовуваних форматів збереження 

даних. 

При розробці підсистем збереження, обробки та передачі даних зазвичай використову-

ються вже готові технології та засоби, що прискорює процес розробки та покращує якість та 

надійність розроблюваної системи.  

Для збереження даних широко використовуються бази даних та системи управління ба-

зами даних такі як Oracle, MySQL та інші. Для взаємодії з зовнішнім програмним забезпе-

ченням зручно використовувати XML формат, як стандарт побудови мов розмітки ієрархічно 

побудованих даних для обміну між різними прикладними програмами. 
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ПРО ОПТИМАЛЬНІСТЬ ПРОЦЕСІВ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З  

ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

К.М. Юрченко 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

Значна кількість сучасних наукових робіт присвячена автоматизованим системам конт-

ролю знань і навчання (АСКЗН). Однією із причин цього є велика кількість фахівців, що 

працюють у сфері освіти. У той же час проблема створення дійсно ефективних АСКЗН є ба-

гатогранною і не простою. Зокрема, такі системи повинні створюватись з урахуванням прин-

ципів педагогіки; навчання і контроль знань мають бути взаємозалежними; підсистеми 

АСКЗН повинні будуватись на принципах ієрархічності та структурованості; бажаними є ре-

алізація можливості дистанційного навчання та орієнтації на кінцевого користувача тощо. 

    Інтелектуальні системи професійної підготовки (ІСПП) є певним різновидом АСКЗН, 

що мають і власні особливості.  Ефективною будемо називати таку ІСПП, в якій навчання і 

контроль знань відбуваються за мінімально можливий час (T ), причому забезпечується їх 

повнота ( A ), а також відсутність або мінімальна присутність інформаційної надлишковості 

( vI ) або недостатності ( uI ) і максимально можлива об’єктивізація одержаних результатів 

(O ).  В ефективних ІСПП реалізується стратегія підготовки, яка полягає у розв’язанні бага-

токритеріальної задачі оптимізації: 

max, min, min, max, max, min, min,v uA I I O V T        (1) 

де  – оцінка, при формуванні якої враховується складність питання, V – сумарна нега-

тивна оцінка питань. Критерії (1) мають різну природу і так чи інакше протирічать один ін-

шому. Зауважимо, що перші чотири критерії задаються зовнішньою системою більш високо-

го рівня ієрархії, ніж суб’єкт контролю знань. Значення наступних двох критеріїв характери-

зують рівень підготовки особи, що навчається, а останній критерій є дуальним і має місце як 

при формуванні структури процесу оцінки, так і безпосередньо при оцінюванні суб’єкта цьо-

го процесу.  

У доповіді запропоновано два алгоритми контролю знань, які базуються на низхідній та 

висхідній схемах. Розроблені алгоритми містять поняття складності питання. Відзначено, що 

первинне значення складності задається викладачем, експертом або особою, що приймає рі-

шення. В процесі тестування складність кожного заданого питання динамічно змінюється і 

записується в базу знань. Якщо особа, що навчається, відповідає на питання правильно, то 

складність питання зменшується, в іншому випадку – збільшується. В ІСПП необхідно пе-

редбачити реалізацію відслідковування рівня знань в динаміці, що підвищить мотивацію тих, 

хто навчається. Важливо розробити оптимальну структуру питань і завдань. Пропонуємо ре-

алізувати її як граф типу «І-Або». Ще одним важливим кроком до об’єктивізації процесів на-

вчання і контролю знань є автоматичне або з мінімальною присутністю викладача форму-

вання бази знань, яка містить, у першу чергу, контрольні питання і завдання. Використовува-

ти у цьому процесі раціонально онтології [1] навчальних курсів. Створення онтологій – тру-

домісткий процес, але і його можна автоматизувати, здійснивши на першому етапі пошук 

найбільш вживаних іменників та відношень між ними в електронних конспектах лекцій та 

підручниках. Системи професійної підготовки, на відміну від традиційних автоматизованих 

систем навчання і контролю знань, є багатокритеріальними. На  оцінку рівня підготовки осо-

би, що навчається, здійснюють вплив не тільки рівень її знань, але і набуті вміння та навич-

ки. Формально це може виражатись у часі, витраченому на проходження контролю знань, 

виконання правильної послідовності операцій, теоретичної мінімізації негативних наслідків 

прийнятих рішень тощо.       
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ РИЗИК-АНАЛІЗУ 

Д.М. Якуценя 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Забруднення природного середовища зумовлено відходами промислових і сільськогос-

подарських підприємств. Нині в Україні загальна маса відходів, сконцентрованих у поверх-

невих сховищах, перевищила 25 млрд т, тобто на кожного жителя України припадає понад 

400 т відходів [1], що визначає необхідність прийняти заходів із оцінки негативного впливу 

відходів на навколишнє середовище з розробкою ефективних заходів, екологічних програм, 

проектів тощо з метою зниження ризику екологічної небезпеки. 

Метою даної роботи є розробка інформаційного забезпечення розв’язання задачі оцінки 

якості небезпечних відходів підприємств на основі ризик-аналізу. 

Для вирішення поставленої мети необхідно розв'язати такі задачі: 

1. Надати аналіз стану питань щодо оцінки впливу небезпечних відходів на основі ризик-

аналізу. 

2. Встановити алгоритмічне забезпечення дослідження дії джерел відходів на об’єкти на-

вколишнього середовища(НС) на базі балансових моделей.  

3. Розробити модель даних інформаційної системи контролю екологічної оцінки впливу 

відходів відповідно до ризик-оцінки. 

Урахування процесів міграції антропогенних сполук, пов'язано з процесами трансфор-

мації речовин у сполуки, які іноді є більш токсичними. Вважається, що в об’єкті НС концен-

трації антропогенних сполук не повинні перевищувати ГДК, які є санітарно-гігієнічними но-

рмативами. Для встановлення можливостей трансформаційних процесів, прогнозних значень 

концентрацій вихідних речовин і продуктів перетворень застосовують математичне моделю-

вання. Один з класів моделей, використаних для аналізу впливу відходів на об’єкти НС, є лі-

нійні стаціонарні балансові моделі, що становить основу побудови й аналізу компартмента-

льних моделей [2]. 

Система оцінки екологічного ризику містить ідентифікацію джерел небезпеки й сцена-

ріїв її прояву, оцінку частоти можливих подій – аварійних викидів , оцінку очікуваного від 

них і інших шкідливих викидів середнього збитку Rτ=Mτ[Y].  

Величина Mτ[Y] оцінюється з погляду джерела загроз, тобто конкретного об'єкта: 
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де a=1,...,m – число типів можливих техногенних подій: аварія (a=1), нещасний випадок 

(a=2), пожежа (a=3) тощо - форми заподіяної прямої і опосередкованої шкоди природним ре-

сурсам; b=1,…,k – число можливих сценаріїв виникнення і розвитку різних типів подій; 
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 – вірогідність виникнення за час t події конкретного виду і розмір обумовле-

ною нею прямої (I) і опосередкованої (II) шкоди відповідно; v = 1,...,n – число видів безпере-

рвних і/або систематичних шкідливих енергетичних (шум, вібрація, електромагнітне випро-

мінювання) і матеріальних (забруднюючі речовини, відходи) викидів; vvYQ
– вірогідність 

прояву за час t кожного типу безперервних або систематичних шкідливих викидів і розміру 

можливого від них прямого і опосередкованого збитку.  

Урахування процесів міграції антропогенних сполук, пов'язано з процесами трансфор-

мації речовин у сполуки, які іноді є більш токсичними. Вважається, що в об’єкті НС концен-

трації антропогенних сполук не повинні перевищувати ГДК, які є санітарно-гігієнічними но-

рмативами. Для встановлення можливостей трансформаційних процесів, прогнозних значень 

концентрацій вихідних речовин і продуктів перетворень застосовують математичне моделю-

вання. Один з класів моделей, використаних для аналізу впливу відходів на об’єкти НС, є лі-
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нійні стаціонарні балансові моделі, що становить основу побудови й аналізу компартмента-

льних моделей . 

Проведені аналітичні і математичні дослідження з питань впливу відходів на стан об'є-

ктів НС і методик розрахунку екологічного ризику дозволив розробити модель БД якісної 

оцінки рівня небезпеки в місцях утворення відходів (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Модель БД якісної оцінки впливу відходів 

У роботі запропоновано підхід стосовно прогнозування екологічного ризику на основі 

сумісного використання балансової моделі та системи оцінки потоків забруднюючих речо-

вин у НС (міграційно-трансформаційний потік), що реалізовано при оцінці стану складу під-

приємства «Сельхозхимия», де розташовано приблизно 15т пестицидів і агрохімікатів 

(рис.2). 

 
Рис.2 – Розрахунок ризику 

Таким чином, на основі аналізу існуючих підходів у розв’язанні задач поводження з ві-

дходами з позиції ризик-аналізу з врахуванням трансформаційних процесів техногенних ре-

човин у НС запропоновано комплексне використання балансових моделей і ризик-аналізу 

факторів впливу і процесів трансформації. 

Інформаційна система контролю якості небезпечних відходів повинна забезпечити:  

1) інформаційну підтримку оцінки впливу небезпечних відходів при розв’язанні задач 

екологічної безпеки на основі ризик-аналізу; 

2) реалізацію балансових моделей поширення інгредієнтів відходів у об’єкти НС; 

3) функціонування моделі даних з якісної оцінки впливу небезпечних відходів на об’єкти 

НС. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРИ СТВОРЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ В ТУРИЗМІ 

О. Я.  Яремчук 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Одним із напрямків використання новітніх технологій є створення систем підтримки 

прийняття рішень (СППР) за допомогою яких можна провести вибір рішення у певних не-

структурованих і слабкоструктурованих задачах, у тому числі й тих, що мають багато кри-

теріїв.  

У даній роботі було створено СППР «Туризм. Реалії. Прогнози. Сценарії розвитку»[1], 

яка надасть можливість розв’язувати різноманітні задачі у туристичній сфері на основі виб-

раних методів. Дана СППР містить такі підсистеми: «SWOT-аналіз», «Метод аналізу 

ієрархій», «Економетричний аналіз», «Системне планування» [2], «Когнітивний аналіз». На 

рисунку 1, для прикладу, наведено частину вікна підсистеми «Системне планування». 

 
Рис. 1. Основне вікно підсистеми «Системне планування» 

Ціль даної програми є допомогти експерту оперативно аналізувати та вирішувати зада-

чі аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища туристичної системи; на основі існуючої 

статистичної звітності одержувати кількісні та якісні моделі для прогнозування основних ту-

ристичних показників; будувати сценарії та стратегії розвитку; підтримувати прийняття рі-

шень у виборі одного з множини об’єктів (варіантів рішень, стратегій тощо); забезпечувати 

прогнозування і керування в туризмі. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ ВІД ЕТАПІВ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ 

МЕРЕЖЕЮ LTE 

Є.С. Андросов, К.В. Колесніков 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Сучасні користувачі комп’ютерних мереж потребують високих швидкостей та малих 

затримок при передачі даних. Цю актуальну проблему в бездротових мережах покликані ви-

рішити технології, які можна віднести до нового покоління мереж 4G - перспективне поко-

ління мобільного зв'язку, що характеризується високою швидкістю передачі даних і підви-

щеною якістю голосового зв'язку. З переліку технологій, які можна віднести до цього поко-

ління, найперспективнішою є 3GPP Long Term Evolution (LTE).  

Невеликий час затримки передачі пакетів даних потрібно для надання послуг в реаль-

ному масштабі часу мережами стільникового зв'язку, які засновані на IP трафіку. [1] 

Час затримки передачі пакетів даних користувача з IP-рівня одного вузла мережі (мобі-

льного терміналу, шлюзу) на IP-рівень іншого вузла мережі складається з часу затримок на 

різних етапах передачі даних (Таблиця 1). Сумарний середній час затримки передачі пакетів 

для протоколів користувача при передачі даних для мережі E-UTRAN дорівнює 4 мс (вклю-

чаючи затримку передачі даних між базовою станцією та шлюзом мережі). [1] 

Таблиця 1  

Оцінка часу затримки передачі даних користувача 

Етап передачі да-

них 
Опис етапу Час затримки, мс 

0 Активація терміналу Не враховується 

1 
Обробка завдання передачі пакетів даних про-

цесором терміналу 
1 

2 Циклова синхронізація 0,25 

3 Довжина підкадру 0,5 

4 Виконання алгоритму ретрансляції HARQ 0.3x2.5 

5 
Обробка завдання передачі пакетів даних про-

цесором базової станції 
1 

6 
Передача пакета даних між базовою станцією 

та шлюзом aGW 
1…15 (Ts1u) 

7 Обробка завдання процесором шлюзу 0,5 

Загальна затримка: 4 мс + Ts1u 

Ключові методи і технології, які дозволяють домогтися високої спектральної ефектив-

ності та малих затримок в бездротовій мережі LTE: OFDM/QAM, OFDM/OQAM, OFDMA, 

SC-FDMA, HARQ, MIMO і т.д. Мінімалізм та простота архітектури фізичних та транспорт-

них каналів радіо інтерфейсу LTE також сприяє підвищенню швидкостей та зменшенню за-

тримок. Подальше зменшення затримки у мережі LTE дозволить надати користувачам швид-

кість до 1 Гбіт/с [2] та вище, та дозволить мережевим клієнтам користуватися найсучасні-

шими застосуваннями. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДЛИННОГО ТОЛСТОГО ПОЛОГО ЦИЛИНДРА 

А.А. Аралова  

Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины 

 

Рассмотрены вопросы решения, с помощью градиентных методов, обратных краевых 

задач для упруго деформированного полого толстого цилиндра.  Представлены результаты 

решения некоторых модельных обратных краевых задач. Рассмотрим длинный толстый по-

лый изотропный круговой цилиндр. С учетом симметрии, следуя [1], напряжено-

деформированное состояние описывается уравнением равновесия 

1 20, ( , )
rrd

r r r
dr r

  
   ,         (1)   

где r1,r2=const>0 – радиусы, соответственно, внутренней и внешней круговых поверхностей; 

r – радиальная координата цилиндрической системы координат (r, φ, z), ось z – совпадает с 

осью вращения рассматриваемого тела; r ,   – составляющие тензора напряжений:  

2 , 2 , , , , 0r r r z r z

du u dw

dr r dz
                             (2) 

 ,   – постоянные Ляме; u , w  – смещения, соответственно, в направлениях Оr, Оz, 0w ; 

r ,  , z – составляющие тензора деформации. С учетом (2), уравнение равновесия (1) мо-

жем записать в виде 

   2 2 0
y y

r
r r r

   
   

      
   

, r  ,   (3) 

где 1 2( , )r r  , ( ) ( )y y r u r  . Пусть на внутренней и внешней поверхностях цилиндра зада-

ны напряжения 

ir r r ip    , i=1,2,     (4) 

где р1 считаем неизвестным, а р2  – задано. При этом считаем, что на внутренней поверхно-

сти цилиндра известно смещение, т.е.  

2 0( )y r f .       (5) 

Полученная задача (3)-(5), состоит в определении элемента  1 ,u p U R      , 

при котором решение ( ) ( ; )y y u y u r   задачи (3)-(4) удовлетворяет равенству (5). Следуя 

[2], при каждом u U , вместо классического решения краевой задачи (3)-(4) будем рассмат-

ривать ее обобщенное решении, как функцию ( )y y r H  , которая на пространстве Собо-

лева, при 0( )z r H H   , удовлетворяет равенству  

   ( ; ) ( ; )a y z l u z ,       (6) 

где    
2

1

( ; ) 2 2

r

r

dy dz y dz dy z y z
a y z r dr

dr dr r dr dr r r r
    

  
       

  
 , 1 1 1 2 2 2( ; ) ( ) ( )l u z r p z r r p z r  . Для 

каждого u U  функционал энергии имеет вид 

( ; ) ( ; ) 2 ( ; )u z a z z l u z   , z H .    (7) 

Функция ( )y r , минимизирующая на H этот функционал, называется решением задачи 

(7). При каждом фиксированном u U  задачи (6), (7) эквивалентны и имеют единственное 

решение ( ; )y y u r H  . Введем в рассмотрения функционал-невязку 
21

2 02
( ) ( ( ; ) )J u y u r f  .     (8) 

Вместо задачи (3)-(5) решаем задачу (6), (8), состоящую в определении элемента u, ми-

нимизирующего на U функционал (8) при ограничении (6). Задачу (6), (8) будем решать с 

помощью градиентных методов [3], где  (n+1)-е приближение 1nu   решения u U  находится 

по формуле  
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      1n n n nu u p         (9) 

начиная с некоторого приближения 0u U , а направление спуска np  и коэффициент n  для  

метода минимальных ошибок находим по формулам [3] 

'
nn up J ,  

2

2

'
n

n

n

u

e

J
   .     (10) 

Здесь '
nuJ – градиент функционала ( )J u  в точке nu u , 0n ne Au f  , 2( ; )n nAu y u r . 

Введем обозначения    0( , ) ( ) (0), ( ) (0) , ( ) (0), ( ) (0)u v u v L v f v              , где 

( )v Av  . Так как  0 02 ( ) ( , ) 2 ( ) (0), (0)J v v v L v f f       , то 

 
 0

0

( ) ( )
lim ( , ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ' ,u

J u v u J u
u v u L v u u f v u J v u








  
            . (11) 

Следуя [2, 4, 5] для определения (n+1)-го приближения 1nu   решения u U  задачи (6), 

(8) введем в рассмотрение сопряженную задачу  

    
1 2

2

1
( ) ( ) ( ) 0, ( ) 0, ( )r r r r r r r r n

d
r e r

dr r
                  .  (12) 

Обобщенным решением краевой задачи (12) называется функция ( )r H  , которая 

z H   удовлетворяет тождеству  

2( , ) ( )na z e z r       (13) 

Выбирая в тождестве (13) вместо функции z разность 1( ) ( )n ny u y u  , с учетом (6), (11) 

получаем             1 2 2 1 1' , ; ; ( ); ( ); ; ;
nu n n n n n n n nJ u e y u r y u r a y u a y u l u l u               

1 1( )nr u r    .Следовательно, ' ,
nu nJ   где 

1 1( )n r r   . Задача (6), (8) решается с помощью 

градиентных методов (9), (10), где прямая (6) и сопряженная (13) задачи решены с использо-

ванием метода конечных элементов (МКЭ), путем минимизации соответствующего функци-

онала энергии. При каждом  nu u  для приближения 
1 1( ; )N N

ny u r H  решения ( )ny u H зада-

чи (7) имеет место оценка 
1
2 1 2

1 ( , )
( ) ( )N

n n W r r
y u y u Ch  , где С=const, max i

i

h h . 

Пример. При  =2,  =1, 1p =-6, 2p =-6, 1r =1, 2r =2. Считаем в этой задаче 

1p u U  неизвестным. В табл. 1 приведены результаты вычислительного эксперимента.  

Таблица 1 

p1=-6 

f0=2 

u0 -10 10 1 -10 10 -1 1 

un -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 

en 0 0 0 0 0 0 0 

h 0,25 0,25 0,25 0,1 0,1 0,01 0,01 

n 2 2 2 2 2 2 2 

где u0 – начальное приближение итерационного процесса; un – результирующее значение; en 

– погрешность; h – шаг разбиения; n – номер итерации, на котором завершается итерацион-

ный процесс. 
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ИНФОРМАЦИОННІЙ ПОДХОД ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПРОЦЕССОВ 

МАССОПЕРЕНОСА В КАНАЛАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Е.А. Арсирий, С.Г. Антощук 

Одесский национальный политехнический університет 

 

Одним из приоритетных направлений в переориентации производства на энергосбере-

гающие технологии является проектирование геометрии каналов энергетического оборудо-

вания (КЭО) с пониженным сопротивлением на основе диагностики процессов, происходя-

щих в проточных частях гидро- и аэродинамического оборудования. При решении задач ана-

лиза и диагностики процессов в КЭО численное или физическое моделирование массопере-

носа позволяет правильно осмыслить и понять эффекты, наблюдаемые в экспериментальных 

установках, заменить натуральный эксперимент более дешевым, а иногда и единственно 

возможным –  модельным. 

Существующие сегодня  САПР и системы диагностики базируются на аналитическом 

подходе, когда для изучения процессов в КЭО применяется прямое численное моделирова-

ние (ЧМ) гидродинамических течений путем решения систем нестационарных уравнений 

Навье — Стокса. В рамках этого направления разрабатываются методы расчета и программ-

ные комплексы вычислительной гидродинамики, тепломассообмена, прочности, электроди-

намики и т.д., которые предназначены для моделирования трехмерных течений жидкости и 

газа в технических и природных объектах, а также визуализации этих течений методами 

компьютерной графики.  Примерами таких комплексов являются CFX, FLUENT, FlowVision, 

SolidWorks, FOAM, OpenFOAM и др. Они являются основой систем поддержки принятия 

решений (СППР), используемых для диагностики процессов массопереноса в КЭО, геомет-

рия которых получена с помощью САПР.  Методика диагностики процессов массопереноса в 

КЭО с помощью СППР на основе ЧМ состоит из следующих этапов: задание области расчета 

в виде геометрии диагностируемого канала (ДК); выбор математической модели течения; 

задание граничных условий – выбор типов границ; генерация расчетной сетки для решения 

уравнений мматематической модели; задание параметров метода численного моделирования; 

просмотр результатов расчета; оценка точности расчетов (рис. 1). 

 

Рис.1 – Схема СППР на основе ЧМ в диагностике процессов массопереноса в повороте  

потока на 90  
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Однако при попытке использовать аналитический подход для диагностики сложных 

процессов массопереноса, включая течения с сильной закруткой, горением, течения со сво-

бодной поверхностью, длительность компьютерного эксперимента при выполнении ЧМ  

увеличивается на несколько порядков. Для задания входных параметров для расчетов, коли-

чество которых также увеличивается в разы, пользователю требуется опыт эксперта и оце-

нить точность полученного решения, если нет результатов физических экспериментов (либо 

они ненадежны) также чрезвычайно сложно. Кроме того, процессы турбулентности, возни-

кающие в стационарных и нестационарных, сжимаемых, слабосжимаемых и несжимаемых 

потоках жидкости и газа, плохо поддаются формализации. Поэтому в работе вместо анали-

тического подхода, основанного на моделях, предложен информационный подход при диа-

гностике процессов массопереноса в КЭО, основанный на данных и сочетающий физическое 

и информационное моделирование. 

В рамках информационного подхода для решения практических задач снижения сопро-

тивлений в КЭО разработана интеллектуальная информационная технология диагностики 

процессов массопереноса (ИИТД ПМ) в КЭО, состоящая из следующих этапов: изготовление 

моделирующего устройства  с геометрией ДК;  визуализация потоков в моделирующем 

устройстве на основе пространственной модуляции поляризованного света тонким слоем оп-

тически-активной жидкости [1] для получения модели структуры потоков в ДК; предвари-

тельная  обработка  изображений структуры потоков, представляющих распределение полей 

скоростей / давлений,  кластеризация полей скоростей / давлений на элементарные, непроиз-

водные элементы структуры потоков – структурные примитивы; классификация и интерпре-

тация  структурных примитивов; постобработка с целью получения результирующей геомет-

рии ДК, на основании которой может быть изготовлено новое моделирующее устройство 

(рис. 2). 

 
Рис.2 – Схема ИИТД ПМ в повороте потока на 90 

Предложенный подход позволил получить геометрию КЭО с более низкими сопро-

тивлениями при этом, существенно сократив время компьютерного моделирования, за счет 

упрощения процесса проектирования. 
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Пусть исследуемый случайный процесс )(tX  в дискретном ряде точек Iiti ,1,   изме-

ряется с некоторой погрешностью )(iY , в результате чего имеет место случайный процесс 

измерений )(tZ : 

)()()( tYtXtZ  . (1) 

Положим, что получены Ik   первых его значений kzZ ,1),()(   . Задача экс-

траполяции заключается в том, что на основе этой информации и априорных сведений о 

процессах )(),( tYtX  требуется получить оптимальную в среднеквадратическом смысле 

оценку ˆ ( ), 1,X i i k I   будущих значений соответствующей реализации ненаблюдаемого 

случайного процесса )(tX . 

Одним из наиболее известных методов решения этой задачи является метод Винера 

[1,2], согласно которому оценка будущих значений ˆ ( ), 1,X i i k I   реализации случайного 

процесса )(tX  с учетом стохастических связей   ,)( iXXM h  IiNh ,1,,,1,   определя-

ется из соотношения  
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Оптимальные значения дискретизированной  импульсной переходной характеристики 

IkiNkjih j ,1,,1,,1),()(  
 вычисляются в результате решения системы уравнений  
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Однако, метод (2) применяется только для стационарных случайных процессов. Данное 

ограничение снято в алгоритме [3] 
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kjNjz ,1,,1),(  . Параметрами алгоритма (4) являются элементы полиномиального ка-

нонического разложения [4] случайной последовательности 
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Универсальность решения (4) определяется тем, что каноническое разложение (5) су-

ществует и точно описывает в точках дискретизации любой случайный процесс с конечной 

дисперсией. Определение оптимальных импульсных переходных функций на основе выра-

жения (4) существенно проще по сравнению с процедурой формирования и решения систем 

уравнений  (3) для большого  числа измерений и порядка нелинейности. 
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Стремительное развитие и интеллектуализация информационных технологий в послед-

ние десятилетия способствуют серьезным преобразованиям в такой области медицины как 

электрокардиография. Современные системы диагностики зачастую имеют встроенные ин-

теллектуальные алгоритмы обработки и анализа амплитудно-временных характеристик ин-

формативных фрагментов электрокардиограммы. Поэтому для повышения достоверности 

результатов будущей диагностики, необходимо тщательное тестирование таких алгоритмов 

на сигналах самой разнообразной формы, в том числе на реальных и искусственно сгенери-

рованных электрокардиограммах (ЭКГ). 

В докладе развивается вычислительный алгоритм, реализующий модель порождения 

искусственных ЭКГ с заданными характеристиками. На первом этапе генерируется  эталон-

ный кардиоцикл, который описывает изменение во времени электрической активности серд-

ца между двумя последовательными ударами. Далее такой цикл подвергается  независимым 

случайным искажениям отдельных фрагментов [1] и на основе этого порождается последова-

тельность искаженных циклов ЭКГ. 

В основу построения эталонного цикла искусственной ЭКГ положена динамическая 

модель [2], представляющая собой систему из трех дифференциальных уравнений, решение 

которой численным методом позволяет синтезировать искусственную ЭКГ. Проведя деталь-

ный анализ этой системы, выделив из нее часть, которая отвечает за генерацию одного кар-

диоцикла и реализовав аналитическое решение полученного дифференциального уравнения, 

построен вычислительный алгоритм, реализующий  генеративную модель эталонного цикла 

ЭКГ: 

 








TSRQPi

bii i

i

e
ba

z
,,,,

2

12
2

2



.     (1) 

Здесь ia , ib , i  – параметры, определяющие форму и моменты времени появления мак-

симумов зубцов P , Q , R , S , T  цикла,   – угловая скорость, T/2  , где T  – продолжи-

тельность кардиоцикла, ii t   . 

Модель (1) позволила генерировать кардиоциклы с реалистичной формой зубцов P , 

Q , R , S , T . Построены зависимости между параметрами ia , ib , i  модели (1) и амплитуд-

но-временными характеристиками информативных фрагментов кардиоцикла ( iA , iD , iT ). 

Тем самым удается порождать циклы ЭКГ с любой необходимой морфологией.  

Например, для зубца R  кардиоцикла восстановленные зависимости имеют вид: 

525 1050039,0102   RRR DDb , 

56,1797177,0  RR T , 

56263848 1099,410791,21041,21023,110304,6

0007,0
 




RRRR

R
R

DDDD

A
a . 

Здесь RT – момент времени появления максимума зубца R  в секундах, RD – его шири-

на в секундах, RA – амплитуда зубца в милливольтах, Ra , Rb , R  – параметры модели (1), 

соответствующие зубцу R . 
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Построены аналогичные зависимости, которые определяют параметры ia , ib , i , ха-

рактеризующие форму остальных фрагментов цикла ЭКГ – комплекса QRS , сегментов 

QP  , TS   и зубца T . 

Известно, что форма и амплитудно-временные параметры информативных фрагментов 

ЭКГ несут информацию о наличии тех или иных электрокардиографических синдромов. Ис-

кусственные ЭКГ позволяют моделировать эти процессы. В таблице 1 приведены несколько 

примеров кардиоциклов, созданных при помощи модели (1) с учетом описанных зависимо-

стей.  

Таблица 1  

Примеры сгенерированных кардиоциклов 

Описание цикла 

ЭКГ 

Параметры информативных фраг-

ментов цикла 

Внешний вид кардиоцикла 

 

Нормальный цикл 
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Патологический зу-
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Возможная причина 

– острый инфаркт 
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Отрицательный зу-

бец T . 

 

Возможная причина 

– ишемия миокарда 
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Тестирование интеллектуальных алгоритмов анализа ЭКГ на широком спектре возмож-

ных вариантов искусственных кардиосигналов позволят повысить достоверность  распозна-

вания информативных фрагментов ЭКГ и точность измерения диагностических признаков, 

сосредоточенных на этих фрагментах. 
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Важливість ефективного захисту конфіденційної інформації в умовах постійного вдос-

коналення засобів і способів несанкціонованого доступу до неї невпинно зростає. Проблема 

обліку динаміки виникнення  загроз несанкціонованого доступу (НД) до інформації зумовле-

на тим, що, з одного боку, будь-яка конфіденційна інформація має цінність залежно від часу, 

а з іншого, в процесі дії системи НД і системи захисту інформації (ЗІ) виникає проблема сво-

єчасності, адекватності в часі. Через це актуальною є задача розробки математичного засобу 

для визначення показників, які характеризують можливість реалізації загроз НД і ефектив-

ність засобів ЗІ у вигляді функції в часі. Проте безперервний ріст кількості видів та способів 

НД до інформації, а також їх комплексного використання значно ускладнює вирішення даної 

задачі. 

На практиці застосовують аналітичні, імітаційні та комбіновані моделі. 

Аналітична модель – формула, яка представляє математичні залежності і показує, що 

результати знаходяться в функціональній залежності від вхідних параметрів. В найпрості-

шому випадку її можна записати так: 

U = f(x), 

 де x – сукупність (вектор) виходів; f – залежність, яка записана у вигляді математичної фун-

кції. 

Аналітичні моделі, зазвичай, слугують для математичного опису, аналізу і пояснення 

властивостей, які притаманні максимальному колу подій (атак). 

Імітаційні моделі – один з основних класів моделювання. Метою побудови імітації є 

максимальне наближення моделі до конкретного об’єкту і досягнення максимальної точності 

його опису. Імітаційні моделі претендують на виконання як пояснювальних, так і прогнозу-

ючих функції та  реалізуються з використанням блочного принципу, який дозволяє розбити 

систему, яка моделюється, на ряд підсистем. Ці підсистеми допускають самостійне моделю-

вання з використанням власного математичного апарату (зокрема, для підсистем, механізм 

функціонування яких невідомий, можливе використання регресійних або самоорганізуючих 

моделей). Такий підхід дозволяє також достатньо просто конструювати нові імітаційні моде-

лі шляхом заміни окремих блоків. 

Аналіз можливостей використання для досягнення поставленої мети аналітичних моде-

лей (зокрема, побудованих на  марківських процесах, теорії диференціальних рівнянь) ви-

явив значні труднощі математичної формалізації об’єктивних та суб’єктивних факторів, які 

впливають на проблему взаємодії систем НД і ЗІ в часі. Тому основним взято метод розробки 

моделі імітаційним методом, який, з одного боку, дозволяє врахувати основні особливості 

процесу, що моделюється, з іншого, дає змогу боротися із складністю обліку при вирішенні 

конкретних задач ЗІ. Разом з тим, отримання кінцевих оцінок можливостей НД до інформації 

є результатом аналітичної обробки набраних статистичних даних і є, по суті,  блоком аналі-

тичного моделювання. Тому для моделювання виникнення і реалізації загроз НД до інфор-

мації оптимальним є використання комбінованої моделі. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА ЛУЧШЕГО ИЗ МНОЖЕСТВА ТОРГОВЫХ 

РОБОТОВ 

П.И. Бидюк, А.В. Фёдоров  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Задача повышения прибыльности биржевых операций, выполняемых с помощью авто-

матических и полуавтоматических компьютерных торговых систем, находится в центре вни-

мания многих исследователей.  

Механическая торговая система (МТС) или советник (Expert Advisor) – это торговая 

система, привязанная к определенному графику биржевого инструмента, которая может ра-

ботать, как в режиме информирования пользователя о возможности совершать сделки со-

гласно некоторому алгоритму (полуавтоматический режим), так и в автоматическом режиме, 

направляя сделки непосредственно на торговый сервер. В большинство торговых термина-

лов встроены специальные языки программирования, на которых можно создавать механи-

ческие торговые системы. Следует отметить, что практически все МТС имеют некоторое 

множество входных параметров. Основными из них являются такие: объём сделки, допусти-

мый уровень убытка, ожидаемая прибыль. Однако, подавляющее большинство механических 

торговых систем, работающих в автоматическом режиме, являются убыточными. В работе 

предложен подход, позволяющий отбрасывать потенциально убыточных торговых роботов. 

Ставилась задача построения системы для выбора механических торговых роботов на 

конечном множестве   алгоритмов принятия решений о выполнении торговых операций на 

протяжении некоторого промежутка времени, с использованием известных биржевых инди-

каторов. Система должна была выбирать один из множества алгоритмов принятия решений, 

,,...,1, mii   (лучший для конкретной ситуации) на основе ретроспективного анализа 

результатов выполнения предыдущих операций и определения связи  их прибыльности с 

дисперсией цены, как мерой риска. 

 

 

Рис. 1 – Схема использования нескольких МТС 
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Данная схема (рис.1.) реализована в полуавтоматическом режиме и апробирована при 

торговле в реальном времени. По истечении 30 торговых дней получена прибыль в размере 

88,3% от депозита при торговле нефиксированным лотом. При условии фиксации размера 

позиции прибыль составила бы 6,3%. Следует отметить, что количество совершённых опе-

раций составило 136.  
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ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ 

ОПТИМІЗАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 

Л.М. Бондаренко
1
,  Ю.В. Триус

2
  

1
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 

2
Черкаський державний технологічний університет 

 

Практично в будь-якій реальній ситуації, пов’язаній з плануванням діяльності та управ-

лінням складної системи, як правило необхідно врахувати кілька цілей, часто протилежних 

одна одній, за якими оцінюється ефективність функціонування системи. Такі задачі відно-

сяться до задач багатокритеріальної оптимізації [1-2]. 

Проблема дослідження полягає в тому, щоб вивчити особливості використання систем 

комп’ютерної математики для розв’язування певних класів багатокритеріальних задач еко-

номіко-математичного моделювання та розробити програмний засіб для розв’язання цих за-

дач. При виконанні дослідження було: 

- розглянуто загальну постановку багатокритеріальної задачі виду: 

,max,)( 1Iixfy ii 
     

(1) 

,min,)( 2Iixfy ii 
     

(2) 

,Xx ,mRX           (3) 

де X – множина альтернатив (об’єктів, допустимих планів), які характеризуються m  

параметрами, тобто належать простору ;mR  ))(),...,(()(
1

xfxfxy
k

 – вектор оцінок об’єктів 

або критеріїв (критеріїв якості, цільових функцій, функцій переваг, функцій кориснос-

ті), },...,1{},,...,1{
1211

kkIkI   
– множина індексів критеріальних функцій, що відповідно, 

максимізуються та мінімізуються; 

- методи розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації: метод досягнення мети 

(метод Гембіскі), метод мінімаксу, метод згортки векторного критерію в суперкритерій, ме-

тод послідовних поступок, метод наближення до ідеального рішення та метод справедливого 

компромісу [1, 2]; 

- середовище GUIDE MATLAB для створення програм із графічним інтерфейсом кори-

стувача [3];  

- задачі економіко-математичного моделювання: задача оптимізації виробничої про-

грами підприємства, задача об’ємного планування для підприємства, транспортна задача та 

їх розв’язання з використанням методів багатокритеріальної оптимізації [4]. 

В результаті дослідження у середовищі MATLAB було створено програмний продукт 

для розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації виду (1)-(3) за допомогою: 

- вбудованих функцій MATLAB: fgoalattain, що реалізує метод досягнення мети,  

fminimax, що реалізує метод мінімаксу; 

- функцій, що реалізують метод згортки векторного критерію в суперкритерій, метод 

послідовних поступок, метод наближення до ідеального рішення та метод справедливого 

компромісу. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ РОЗДІЛЯЮЧОЇ ПЛОЩИНИ 

Я.А. Бондарська 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України 

та МОН України 

 

Є два загальних підходи до розв язання задачі класифікації – побудова узагальненого 

образу класу, побудова розділяючої площини.  

Постановка задачі побудови розділяючої площини: 
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В роботі був зроблений порівняльний аналіз наступних методів побудови розділяючої 

площини: методу опорних векторів, модифікованого методу опорних векторів із застосуван-

ням МНК, методу Козинця, модифікованого методу опорних векторів із застосуванням МНК 

та поступовим відбором точок розділяючої площини.  

Була розроблена модифікація методу опорних векторів із застосуванням МНК, модифі-

кація полягає в виборі частини векторів для побудови розділяючої площини.  

Відбір опорних векторів можна проводити наступним чином:  

1. Множина точок ділиться на підмножини. по декілька точок з кожного класу 

2. Для кожної підмножини будуєтьсярозділяючи площина 

3. Розділяючі площини оцінюються за критерієм якості  середня помилка класифікації 

площини: 
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4. З навчальної виборки виключаються точки, за якими були побудовані площини з мак-

симальним значенням критерію 

5. Процес повторюється поки не залишиться мінімальна кількість точок.  

Опис результатів:  

наразі метод не завжди є точним, оскільки можуть бути відкинуті точки, що є опорни-

ми векторами. 

Майбутні дослідження: 

 залежність якості розділяючої площини від кількості точок в підмножинах; 

 застосування інших критеріїв вибору кращих площин. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПАРЕНТНОГО 

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАКАЗОВ 

В.В. Бурдейный, В.Д. Павленко 

Одесский национальный политехнический університет 

 

В данной работе рассмотрена проблема планирования вычислений [1] в рамках техно-

логии транспарентного распараллеливания на основе заказов [2]. Идея данной технологии 

заключается в выделении больших классов параллельных алгоритмов, которые могут быть 

распараллелены сходным образом, и однократной реализации средств распараллеливания 

для них. В частности, в данное время исследован и реализован один такой шаблон, распарал-

леливание в котором производится на основе замены локальных вызовов чистых функций их 

удаленными вызовами и использования понятия будущего. Выходные параметры этих функ-

ций обрабатываются в месте вызова как будущее, что позволяет продолжать выполнение вы-

зывающих функций сразу после вызова и тем самым как добиваться параллельного выпол-

нения функций, так и обеспечивать корректность распараллеливания. 

Этот подход предусматривает, что значительная часть решений, связанных с обеспече-

нием распараллеливания, будет приниматься шаблоном алгоритма, а не пользовательскими 

программами. В частности, шаблон алгоритма должен принимать решения о планировании 

вычислений, то есть выборе нового или приостановленного заказа, который должен выпол-

няться на освободившемся процессоре. Поскольку временные характеристики заказов зара-

нее не известны, алгоритм планирования должен принимать решения в условиях неполной 

информации – например, используя эвристики, основанные на тех или иных свойствах, ха-

рактерных для распараллеливаемых алгоритмов. 

Для решения задач разработки, исследования и сравнения алгоритмов планирования 

вычислений была предложена идея тестового стенда, состоящего из моделей компьютеров 

кластера, модели коммуникационной среды и модели прикладной задачи. Модель приклад-

ной задачи может быть основана на записанных трассах выполнения пользовательских задач 

или на результатах применения методики эмуляции вычислений [3]. Тестовый стенд исполь-

зуется для имитационного моделирования выполнения пользовательских программ на кла-

стере, причем целью моделирования может быть как разработка или исследование алгорит-

мов планирования вычислений, так и разработка или исследование параллельных алгорит-

мов. 

Были предложены две эвристики, которые могут быть использованы для построения 

алгоритмов планирования вычислений – эвристика наивного планирования и эвристика жад-

ного планирования. Эвристика наивного планирования положена в основу планировщика, 

использующегося в текущей версии инструментария, реализующего технологию транспа-

рентного распараллеливания на основе заказов. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕДУКТИВНОГО МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФЕКТІВ 

ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА ПЛІС 

Рудакі Бухарі, К.В. Колесніков 

Черкаський державний технологічний університет 

 
Для проектування System-on-Chip, що налічують мільйони вентилів, витрати часу і матері-

альних ресурсів на верифікацію проекту складають 70% від його загальної вартості.  

Існуючі методи моделювання і синтезу тестів мають недоліки, пов'язані із значним часом 

побудови тестів, їх низькою повнотою і великою розмірністю. У зв'язку з цим удосконалення ра-

ціональних методів моделювання і генерації тестів, з метою подолання вказаних недоліків є ак-

туальним завданням. 

 Об'єктом дослідження є цифрова система, реалізована в кристалах програмованої логіки і 

представлена на мові опису апаратури VHDL. Оптимізація дедуктивного методу моделювання 

дефектів цифрових систем на ПЛІС полягає в:  удосконаленні графо-теоретичної дедуктивної 

моделі структурного аналізу розгалужень, що сходяться, і виділенням деревоподібних сегментів 

для роздільного моделювання несправностей; удосконаленні методу зворотного (суперпозицій-

ного і топологічного) моделювання дефектів деревоподібних структур цифрових систем великої 

розмірності, який поєднує технологічність дедуктивного аналізу розгалужень, що сходяться (РС), 

з швидкодією зворотного простежування дефектів. Основна ідея оптимізації полягає у підви-

щенні швидкодії аналізу несправностей, яка пов'язана із пошуком РС і виділенням деревоподіб-

них підграфів у цифровому проекті за одну ітерацію.  

Для пошуку таких вершин здійснюється формальне перетворення орієнтованого графа ци-

фрового проекту в АБО- схему з метою доказу можливості використання моделі процесу дедук-

тивного аналізу. 

Використовуються 2 алгоритми. Перший заснований на теоретико-множинному представ-

ленні списків вершин, об'єднаних в поняття екстраобразу. Його застосування доцільне для схем 

великої розмірності, що мають до 10% РС. Другий алгоритм виграє перед попереднім у разі бі-

льшого % РС. Він Схожий за процедурами аналізу до першого, але оперує не множинами, а век-

торами, що ідентифікують вершини графа.  

Обчислювальна складність цих алгоритмів визначається квадратом числа ліній в схе-

мі.Таким чином, в результаті попереднього структурного аналізу виділяються РС, які моделю-

ються дедуктивно-паралельно. Потім виконується обробка деревоподібних підграфів. Для їх об-

робки запропонована удосконалена процедура суперпозиції рішень, отриманих в результаті мо-

делювання несправностей методом зворотного дослідження елементів від виходів схеми до її 

входів.  З метою підтвердження коректності проведених досліджень проведений експеримент 

тестування швидкодії удосконалених методів моделювання дефектів для цифрових схем. 

Отже, в результаті проведених досліджень методів, моделей, алгоритмів встановлено, що за 

рахунок оптимізації методу зворотного простежування несправностей, який поєднує переваги 

дедуктивного аналізу дефектів з реалізацією їх паралельної обробки, можливе скорочення часу 

тестування цифрових систем на ПЛІС у два рази. 

Добрі результати показали тестові вхідні послідовності довжиною 3-4 біти.  Але в подаль-

шому бажано дослідити більш довгі послідовності з метою значного скорочення часу при виго-

товленні апаратури. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОТГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 

И.А. Васильев 

Дальневосточный федеральный университет  

 

Контейнерные перевозки грузов осуществляют в рамках контейнерной транспортной 

системы (КТС), которая представляет собой совокупность технических средств, объектов, 

технологии перевозок и переработки контейнеров, подсистемы управления перевозками [1]. 

Железнодорожный транспорт является одним из важнейших видов транспорта в междуго-

родних и международных перевозках. Использования железнодорожного транспорта на кон-

тейнерном терминале позволяет выстраивать множество новых логистических цепочек. Во-

первых, это классические виды перевозок контейнеров с моря на железную дорогу и в об-

ратном направлении. Во-вторых, становится возможным вариант перевозки груза в прямом 

смешанном железнодорожноводном сообщении, особенно характерный для нашей страны. 

В-третьих, терминал может выполнять не совсем специфичную для такого рода деятельности 

работу по перевалки грузов, приходящих или отправляющихся на железную дорогу, с и на 

автотранспорт. Однако для того, чтобы воспользоваться этими возможностями в полной ме-

ре работа с таким мощным транспортным узлом как железная дорога должна быть четко 

спланирована и организована. 

Деятельность контейнерного терминала является сложным производственным процес-

сом. Организация процесса отгрузки контейнеров на железнодорожный транспорт не являет-

ся исключением. В виду большой оперативности движения грузов на железной дороге огра-

ничения на время отгрузки партии контейнеров являются очень важным фактором для руко-

водителей контейнерного терминала и взаимосвязанных структур. Отгрузки контейнеров 

должны происходить по расписанию с регулярной периодичностью, зафиксированной в до-

говоре. При этом должно учитываться время нахождения контейнеров на терминале и пред-

варительная информация о планах подачи платформ, подходящих для отгрузки определен-

ных партий контейнеров. В настоящее время руководство ряда контейнерных терминалов 

уделяет огромное внимание совершенствованию системы планирования деятельности своих 

предприятий. Недостаток полноценного планирования может быть частично объяснен чрез-

вычайно высокой трудозатратностью организации этого процесса. Учесть все факторы, ко-

торые могут повлиять на ход погрузочных работ, крайне тяжело. Постоянно меняющаяся об-

становка на складе, на погрузочных фронтах заставляет человека постоянно модифицировать 

составленный план, что в конечном итоге приводит к отказу контроля и исполнения состав-

ленного плана и переходу к работе в режиме «как есть». Особое место в процессе организа-

ции планирования деятельности контейнерных терминалов отдается использованию совре-

менных информационных технологий. 

В данной работе впервые процесс организации отгрузки контейнеров на железнодо-

рожный транспорт рассмотрен как длительный процесс планирования, распределенный по 

времени. Основной акцент сделан на решение задачи непрерывного перепланирования, пе-

рерасчет последовательности действий, на выполнение которых могли повлиять уже про-

изошедшие события. 

В работе приведен результат анализа предметной области «Отгрузка контейнеров на 

железнодорожный транспорт». Для описания рассматриваемой предметной области исполь-

зован современный развивающийся язык Planning Domain Definition Language (PDDL) [2]. 

Впервые для данной предметной области использованы средства для описания длительности 

планируемых действий и процессов, что позволяет достигать оптимальных показателей пла-

на по времени выполнения. При описании задачи использованы средства для описания жест-

ких и слабых ограничений. Данный подход помогает достичь максимального приближения 

плана к реальным потребностям людей в их профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ предметной области позволил выделить следующие типы объек-

тов предметной области: железнодорожный вагон, контейнер, терминальный тягач, зона 
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хранения контейнера, секция хранения контейнера, ряд хранения контейнера, ярус хранения 

контейнера, железнодорожный фронт, железнодорожная станция. 

Среди отношений, существующих между объектами предметной области, были выде-

лены следующие: железнодорожный фронт пригоден для обработки, контейнер находится в 

ячейке склада по адресу, контейнер находится на терминальном тягаче, контейнер находится 

на железнодорожном вагоне, железнодорожный вагон находится на железнодорожном фрон-

те, терминальный тягач находится около штабеля склада, терминальный тягач находится 

около железнодорожного вагона, контейнер направляется на железнодорожную станцию, 

железнодорожный вагон направляется на железнодорожную станцию. 

Описание домена предметной области подразумевает описание действий, возможных 

для применения над существующими объектами предметной области [3]. Модель содержит 

следующие действия: переместить контейнер из одной ячейки склада в другую, переместить 

контейнер из ячейки склада на терминальный тягач, переместить терминальный тягач от 

штабеля склада к железнодорожному вагону, переместить железнодорожный вагон с одного 

железнодорожного фронта на другой, убрать/подать железнодорожный вагон с железнодо-

рожного фронта, переместить терминальный тягач от железнодорожного вагона к штабелю 

склада, переместить терминальный тягач от штабеля склада к штабелю склада, переместить 

контейнер с терминального тягача на железнодорожный вагон. 

Помимо упомянутых элементов, содержащихся в разработанной модели, были выделе-

ны и описаны доменные функции и выводимые отношения. 

Разработанная модель позволяет эффективно описывать процессы, происходящие на 

контейнерном терминале в процессе отгрузки контейнеров на железнодорожный транспорт. 

Модель может быть успешно применена для решения задач планирования как на кратко-

срочный период деятельности контейнерного терминала, так и на стратегические промежут-

ки времени.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФОРМУЛ 

АЛГОРИТМІВ 

А.С. Василюк, Т.М. Басюк 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Відома [1,2] алгебра алгоритмів, об'єктами якої е  алгоритми, описані як формули, які 

можна перетворити, наприклад, з метою мінімізації, а також при заміні, згортанні і розгор-

танні формул алгоритмів. Ця теорія має конкретні ознаки операцій, такі як, секвентування, 

елімінування, паралелення та циклічні операції, які відображаються у вигляді спеціальних 

знаків, яких немає серед відомих математичних символів. З метою спрощення процесів на-

бору і редагування формул алгоритмів розроблено спеціалізовану підсистеми MODAL [2]. 

Але засобами цієї системи не виконується інтелектуальний аналіз геометричних параметрів 

формул алгоритмів. Для здійснення вище описаних операцій необхідно обчислювати такі па-

раметри, як висота і ширина унітермів. Тому дана стаття присвячена проблемі інтелектуаль-

ного аналізу формул алгоритмів. 

Розглянемо такий нетривіальний унітерм: 
6
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2

3 ZGF ,      (1) 

де F – перший тривіальний унітерм t1 зі значенням F; 2 – індекс up1 зі значенням 2; 3 – індекс 

dn1 зі значенням 3; G – другий тривіальний унітерм t2 зі значенням G; 4 – індекс up2 зі зна-

ченням 4; 5 – індекс dn2 зі значенням 5; Z – третій тривіальний унітерм t3 зі значенням Z; 6 – 

індекс up3 зі значенням 6; 7 – індекс dn3 зі значенням 7. 

В даному випадку нетривіальний унітерм (1) поділяється на такі складові частини уніт-

ерму: F, G, Z – тривіальні унітерми, 2,3,4,5,6,7 – індекси. Кожна із складових частин виразу 

(1) має свої розміри: висоту та ширину. 

Процес обчислення ширини першого унітерму та його індексів повинен виконуватися 

після набору чи редагування користувачем унітерму, тобто цей процес є автоматичним, який 

користувач безпосередньо інструментальними засобами не викликає. 

Схему алгоритму обчислення геометричних розмірів унітерму наведено на рис.1. 

 

 

Рис.1 – Схема алгоритму обчислення геометричних розмірів унітерму 

Блоком інтелектуальної системи обчислення параметрів складових частин нетривіаль-

ного унітерму описано обчислення ширини і висоти їхніх індексів (верхніх і нижніх), а також 

ширини і висоти самих складових частин із врахуванням обчислених ширин та висот їхніх 

індексів. В блоці обчислення ширини та висоти всього унітерму описано обчислення ширини 

та висоти унітерму з врахуванням параметрів його складових частин. 

 Синтез секвенцій та елімінувань[2]: Формула алгоритму обчислення ширини першого 

унітерму описує такі секвенції: S1 – секвенція обчислення параметрів унітерму у випадку 

двох індексів за умови ширшого верхнього індексу, S2 - секвенція обчислення параметрів 

унітерму у випадку за умови ширшого нижнього індексу, S3,4 – обчислення параметрів уні-
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термів лише при наявності нижніх індексів, S5,6 – обчислення параметрів унітермів при ная-

вності лише верхніх індексів, S7,8 – секвенція обчислення параметрів унітермів без індексів, 

S9 – секвенція обчислення параметрів при відсутності унітерму. Секвенції S7 і S8 -

елімінуються елімінуванням L4 за умовою різниці ширини верхнього та нижнього індексів 

U2(Wup1 > Wdn1) - ? Секвенції S5 і S6 елімінуються елімінуванням L3 за умовою наявності 

нижнього індексу U1(dn1, C1) - ? Секвенції S3 і S4 елімінуються елімінуванням L2 за умовою 

наявності верхнього індексу U1(up1, C1) - ? Секвенції S1 та S9 елімінуються елімінуванням 

L1 за умовою наявності унітерму U1(t1, C1) - ? Запишемо ці елімінування: 

 

Після підстановки відповідних секвенцій в елімінування і на основі властивості дистри-

бутивності[2] операції елімінування мінімізацію за кількістю унітермів, отримаємо таку фо-

рмулу: 

 

Аналогічним чином синтезується і на основі властивості дистрибутивності операції 

елімінування мінімізується опис інтелектуальної системи обчислення ширини двох наступ-

них тривіальних унітермів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ADABOOST ТА МЕТОДУ 

ЛОКАЛЬНИХ БІНАРНИХ ШАБЛОНІВ ДЛЯ ЗАДАЧ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ 

М.В. Волошин  

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова АН України 

 

Оскільки спектр задач комп’ютерного зору досить широкий, тому особливості викори-

стання методів були розглянуті на двох конкретних задачах:  

 визначення місцеположення обличчя на зображенні та його ідентифікація;  

 локалізація райдужної оболонки ока та визначення іридоознак.  

Як метод виділення облич на зображенні був обраний метод AdaBoost. Даний метод за-

снований на підсиленні простих класифікаторів. Підсилення простих класифікаторів – підхід 

до вирішення задачі класифікації (розпізнавання), шляхом комбінування примітивних «слаб-

ких» класифікаторів в один «сильний» [1]. Під «силою» класифікатора в даному випадку ро-

зуміється ефективність (якість) розв’язання задачі класифікації. Слабкий класифікатор має 

вигляд: 
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де f  – ознака, p  – полярність, що показує напрямок нерівності,   – порогове значення.  

Фінальний сильний класифікатор, має вигляд: 
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Щоб збільшити необхідно виконувати попередню обробку зображення. Оскільки шкіра 

має доволі характерний діапазон кольорів, тому передобробка була побудована на основі ко-

льорових просторів RGB та YCbCr. Для більшості зображень використовується система 

RGB, тому при обробці зображення економиться час [2].  

.15),,min(),,max(

15||

204095)(







BGRBGR

andGRandBRandGR

andBandGandRskinPRGB

 

Оскільки в системі RGB не розділені компоненти яскравості та відтінку, було вирішено 

використовувати систему YCbCr [2]. В кольоровій системі YCbCr в якості правила взято 

компоненту Cr , яка відповідає за відтінок червоного кольору.  

.10)081.0419.0500.0()(  BGRskinPYCbCr  

Застосовуючи ці класифікатори разом і окремо до різних зображень, був зроблений  ви-

сновок, що ефективні результати досягаються при їх спільному використанні.  

).()()( skinPandskinPskinP YCbCrRGB  

В результаті використання передобробки зображення за допомогою таких класифікато-

рів середній час виявлення обличчя покращився на 48% [3]. 

Ідентифікація образів проводиться шляхом використання локальних бінарних шаблонів 

(надалі ЛБШ). ЛБШ представляє собою опис околу пікселя зображення у двійковій формі. 

Оператор ЛБШ, що застосовується до пікселя зображення використовує вісім пікселів околу, 

приймаючи центральний піксель у якості порогу. Пікселі, які мають значення більші, ніж 

центральний піксель (чи дорівнюють йому), приймають значення «1», ті, які, менше центра-

льного, приймають значення «0». Таким чином, утворюється восьмирозрядний бінарний код, 

який описує окіл пікселя [4].  
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Зображення обличчя розбивається на області і для кожного пікселя зображення обчис-

люється ЛБШ-код. Після цього, для представлення глобального опису зображення обличчя, 

всі гістограми областей об’єднують в одну гістограму. Ця гістограма формує вектор ознак 

обличчя. Для підвищення точності розпізнавання було запропоновано використовувати ЛБШ 

у формі еліпса (ЕЛБШ), тобто для формування ЛБШ використовуються ті пікселі околу, які 

лежать на еліпсі відносно центрального пікселя [2].  

Якщо брати до уваги задачу локалізації райдужної оболонки ока, то тут використання 

методу AdaBoost та ЛБШ має свої особливості. Більшість методів, які існують, для локаліза-

ції радужної оболонки ока використовують надто спрощуючі припущення, що зіниця пред-

ставляє собою коло, й що її центр можна розрахувати, як пересічення відповідних горизонта-

лі та вертикалі. На практиці навіть кругла зіниця приймає еліптичний вигляд при нецентра-

льному положенні ока. Для виділення райдужної оболонки ока можна використовувати виді-

лення країв шляхом аналізу першої похідної і наступну апроксимацію кордонів радужки 

простими геометричними об’єктами. Але такі підходи не завжди ефективні, оскільки в тако-

му випадку враховується лише максимальний стрибок інтенсивності, а така важлива деталь 

як текстура не береться до уваги. Для того, щоб закодувати текстуру можна використовувати 

метод ЛБШ. Кожний ЛБШ-код представляє тип мікрозображення структури, а їх розподіл 

можна використовувати в якості опису текстури. 

Як метод для розпізнавання використовується метод Adaboost, але набір для класифі-

кації буде оснований на ЛБШ-кодах. Типова схема розпізнавання представлена на рис. 1. 

 

 

Щоб виділити іридоознаки на зображенні пропонується проводити фільтрацію зобра-

ження на основі кольорового простору, наприклад YCbCr. В результаті проведеного емпіри-

чного дослідження були виведені наступні правила класифікації: Y>26, Cb<-8, Cr>7.  
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Рис. 1 – Загальна схема розпізнавання 
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ЗАДАЧІ ПАРЕТО-ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ 

КРИТЕРІЯМИ 

В.І. Гренджа, А.Ю.Брила  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

Розглядається задача парето-лексикографічної оптимізації ([1]) 

  XxxcPL ,max .      (1) 
nRX   –  множина допустимих розв’язків визначається системою лінійних обмежень. 

Цільова функція  xc , за якою порівнюються допустимі альтернативи Xx , є векторно-

значною функцією:         xcxcxcxc q,.....,, 21 , де          qkxcxcxcxc
kkqkkk ,...,2,1,,...,, 21  ; 

   kki qixc ,...,2,1,   – лінійна скалярна функція залежна від n  змінних. Не зменшуючи загаль-

ності міркувань, будемо вважати, що pqqq q  ...21 . 
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де qkk ,...,2,1,0  , а  коефіцієнти pii ,...,2,1,0   вибрано так ([3]), щоб розв’язок задачі 

лінійного програмування 
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був розв’язком задачі (1). 

Задача (1), у якій пошук оптимального розв’язку необхідно здійснити, враховуючи 

тільки l -тові компоненти векторних критеріїв   qkxck ,...,2,1,  , 

    piRmmxhil iii ,...,2,1,,min  , 

є задачею з альтернативними критеріями. Ця задача може бути зведена до задачі 
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РЕАЛІЗАЦІЯ В MS EXCEL МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ МАСШТАБІВ 

ЗАРАЖЕННЯ СИЛЬНОДІЮЧИМИ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ ДЛЯ ХІМІЧНО 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА ДОНЕЦЬКА 

Ю.В. Грицук
1
, О.Ю. Безуглов

2
, І.В. Грицук

3
, І.В. Шилін

4
 

1
Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка,  

2
ППНВЦ «Промислова  і  транспортна  безпека», м. Донецьк,   

3
Донецький   інститут  залізничного  транспорту, м. Донецьк,  

 
4
Автомобільно-дорожній   інститут   Вищого  Державного навчального  закладу «Донецький 

національний технічний університет», м. Горлівка 

 

У місті Донецьк сконцентрована велика кількість хімічно небезпечних об’єктів (ХНО) 

на яких використовуються отруйні речовини: аміак, хлор (та його похідні), азотна кислота 

тощо. Метою створення програмної реалізації методики прогнозування масштабів зараження 

сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) було прогнозування, аналіз і визначення не-

безпек для мешканців та існуючих підприємств м. Донецька в залежності від природно-

кліматичних, адміністративно-територіальних та інших ознак і факторів.  

Розрахунковий модуль є продовженням комплексної роботи [1] і базується на методиці 

прогнозування, що наведена в [2]. Характер обстановки, який досліджується, при аваріях на 

ХНО з витіканням СДОР і можливі наслідки залежать від масштабів і виду аварії, кількості 

викинутої речовини, її фізико-хімічних і токсичних властивостей, метеорологічних умов та 

інших факторів, що для м. Донецьк є вкрай необхідно. Розрахунковий модуль може бути ви-

користано для довгострокового (оперативного) і аварійного прогнозування масштабів зара-

ження місцевості і приземного шару атмосфери небезпечними хімічними речовинами (НХР) 

при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах і транспорті, а також для визначення ступеню 

хімічної небезпеки ХНО для адміністративно-територіальних одиниць. 

Наведений розрахунковий модуль містить три основні блоки – блок введення початко-

вих даних (рис.1), аналітичний блок та блок довідкових даних. 

 
Рис. 1 – Фрагмент розрахункового модуля (вихідні дані) для рівня міста 

Розрахунковий модуль дозволяє використовувати методику, яка базується на тому, що 

при руйнуванні ємностей, в якій зберігається НХР, утворюється первинна або вторинна хма-

ра, за якими визначається глибина зони хімічного забруднення для різних рівнів.  

Розрахунковий модуль можливо застосовувати не тільки для дослідження й аналізу не-

безпек окремих підприємств, а й, в подальшому, для дослідження небезпек для районів, міста 

та обласного рівня.  
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МОДЕЛЮВАНЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ ЗАДАЧ ПАРАЛЕЛЬНИХ 

ОБЧИСЛЕНЬ 

А.Ю. Дорошенко
1
, О.П. Ігнатенко

1
, П.А. Іваненко

2 

1
Інститут програмних систем НАН України,  

2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Розв’язування складних задач сучасної науки і техніки часто вимагає значних обсягів 

обчислювальних ресурсів, тому важливою проблемою є підвищення ефективності виконання 

паралельних програм у багатопроцесорних середовищах. Керування виконанням заданої 

програми залежить від різних факторів: архітектури системи, операційної системи та органі-

зації виконання (розпаралелювання обчислень). Архітектура і операційна система, як прави-

ло, фіксовані, тому основним напрямком підвищення ефективності є організація виконання 

самої програми. Одним з сучасних напрямків досліджень є застосування теорії оптимального 

керування для адаптації і налаштування програм до середовища виконання [1]. 

Задача розподілу ресурсів у неоднорідних багатопроцесорних системах при здійсненні 

паралельних обчислень є складною проблемою, оскільки включає у себе розподіл за двома 

вимірами – час і ресурси, у два етапи – маршрутизація (передача пакетів на вузли) і плану-

вання (надання ресурсів вузлам для здійснення обчислень). 

В роботі розглядається модель системи з P  незалежних процесорів, які утворюють 

кластер. Існує нульовий вузол, який ми позначимо 0p  – маршрутизатор, на який потрапля-

ють завдання. Вузол 0p  здійснює пересилку завдань на процесори. Потужність процесорів 

описується функціями )(tuii , Pi ,..,1 , де ]1,0[)( tui  – нормалізоване керування, i  - пара-

метр потужності даного процесора. Позначимо )(tqi , Pi ,..,1  – кількість обчислень, які не-

обхідно виконати ip  процесору для завершення поточного завдання. Тоді в початковий мо-

мент часу 0)0(  ii cq . Причому під час виконання на процесори можуть надходити нові 

завдання. Динаміка системи описується потоковою моделлю [2]: 

))(),(),((
~)(

tutvtf
dt

tdq
 ,  

де )(tv  = Vtvtv P ))(),...,(( 1  – функція маршрутизації, )(tu  = Ututu P ))(),...,(( 1  – функція ке-

рування виконанням, )(t  – функція завантаження вхідних завдань, )(
~
f  - функція, що опи-

сує інтенсивність передачі даних. 

Множини керування 
PRU  , 

PRV   описують обмеження на ресурси, 
int  - обмежен-

ня на кількість вхідних завдань. Нехай 

}0)(,0)(:0min{
0

int  
t

dtqtT , 

тоді задача зводиться до мінімізації часу за наступних умов: 

minT , ))(),(),((
~)(

tutvtf
dt

tdq
 , Vtv )( , 0)( tq .  (1) 

При цьому функція )(t  – фіксований параметр. Задача (1) це задача оптимального ке-

рування з нефіксованим часом за наявності фазових обмежень. Для цієї задачі вірна теорема 

про принцип максимуму, якщо функція ),,(
~

uvf   гладко залежить від параметрів [3]. Оскі-

льки залежність від u,  лінійна, то умова виконується якщо )(cf  гладка функція. В роботі 

доводиться: 

Твердження. Якщо існує оптимальний розв’язок задачі (2), то мінімальний час T  дося-

гається для maxˆ( )t  , 













max

int

,0t .  
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На основі принципу максимуму в роботі будується паралельний алгоритм та схема ке-

рування, які дозволяють здійснювати оптимальну (у сенсі часу виконання) адаптацію для до-

вільної архітектури кластера. Даний підхід є основою для подальшої організації машинного 

налаштування системи на оптимальне виконання на заданому середовищі виконання. 

Теоретичний результат підтверджено експериментально проведенням паралельних об-

числень на кластері Інституту програмних систем НАН України на прикладі однієї задачі лі-

нійної алгебри. При цьому керуючим параметром є розмір блоку матриць, які використову-

ються у алгоритмі. Показано, що загальний час виконання в залежності від кількості однако-

вих блоків k , на які розбиваються матриці дорівнює 



















P

k
k

P

kk TTT , де  a  - ціла частина 

числа a . 

В результаті вимірів на одному процесорі ми отримали змогу оцінити час виконання 

задачі для довільної кількості однорідних процесорів. На рис. 1 показані криві – залежність 

часу виконання (вертикальна вісь) від кількості блоків на які ділиться матриця (горизонталь-

на вісь) для різної кількості процесорів та порівняння теоретичних результатів та експериме-

нтальних даних. 

 

Рис. 1 – Залежність часу виконання від розбиття для різної кількості процесорів (ліворуч), 

теоретична (неперервна лінія) і експериментальна (пунктирна лінія) криві (праворуч) 
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ПОЛНЫЙ КЛАСС РЕАЛИЗАЦИЙ ИНТЕРВАЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ЗАДАЧ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Л.Г. Евсеева 

Полтавское профессионально-техническое училище №23 

 

Интервальная математическая модель [1-3] основной интервальной оптимизационной 

задачи размещения [3] конечного семейства интервальных геометрических объектов 
m

k sT I R , {1,..., }nk J n  , {2,3}m , в интервальной области m

sΩ I R  имеет вид: 

inf ( )
q
sU

U
  

 
D I R

F  ( sup ( )
q
sU

U
  

 
D I R

F ),                                           (1) 

6 1

1( , ) ( ,..., , ) n

n sU H U U H             D I R , ( , )i i iU V       ,                  (2) 

где 3 1: n

s s

 F I R I R  – интервальное отображение [1], D  – интервальная область допустимых 

решений, которая описывается системой интервальных неравенств вида 

0 0 0

0 0 0

( , )

( , )
:

( , )

( , ) ,

k k k

k k k

ij i j ij

ij i j ij

U U

U U

U U

U U









      

      


     

      

Φ ρ 0

Φ ρ 0
D

Φ ρ 0

Φ ρ 0

                                               (3) 

ni j J   , nk J  , 0,0 s  0 I R , 1m n

s

 
I R  – ( 1)m n  -мерное интервальное пространство с 

введенной в нем метрикой ρ (евклидовой или интервальной), 
ij

ρ , 
ij

ρ , 
0i

ρ , 
0i

ρ  – минимально 

і максимально допустимые интервальные расстояния между размещаемыми объектами, объ-

ектами и областью размещения соответственно, sI R  – расширенное пространство центриро-

ванных интервалов, n

sI R  – n-мерное интервальное пространство, 0kΦ , 
ijΦ  –интервальные 

Φ-отображения соответственно размещаемого объекта kT  и дополнения 

( \ )m

s cl Ω I R Ω frΩ области Ω до всего интервального пространства n

sI R  и интерваль-

ных объектов iT  и 
jT , , , s          Φ I R  – сопряженный элемент к элементу 

,    Φ , 
1( ,..., ) n

n sX X     X I R , 1( ,..., )m

i i iV X X        – параметры размещения iT , 

1

1( , ,..., , )m
i i

m

i i i 
           – углы поворота объекта около своего полюса. 

Выполним классификацию реализаций математической модели (1)-(3), необходимость 

которой вызвана свойствами интервального пространства n

sI R , особенностями интервальных 

отображений, алгебро-топологическими свойствами точечных множеств в n

sI R . Кроме того, 

реализацией интервальной модели определяется выбор метода решения интервальных задач. 

1. Интервальная оптимизационная задача с квазилинейными ограничениями. Пусть 

( ) : n

i s sh X I R I R , ni J , ( ) : n

j s sg X I R I R , nj J , – квазилинейные интервальные отобра-

жения вида: 

1

( )
n

i i

i

C X


    L X ,                                                      (4) 

где   – символ операции интервального умножения [1]. 

Тогда интервальная математическая модель (1)-(3) примет вид: 

( ) infF X , n

s X D I R ,                                                     (5) 

( ) ,i ki J h X 0 ,                                                             (6) 

( ) ,j mj J g X 0 ,                                                            (7) 

( ) infF X ,                                                              (8) 
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AX B ,                                                                  (9) 

где [ ]ij m nA   A , 
ij sA I R , ni J , mj J , 1( ,..., )mB B    B , ,i s mB i J  I R , 

1( , , ) , ,
i

n

n s i i x sX X X x           X I R I R , ni J . 

Ограничения (9) представляют собой систему интервальных неравенств вида 

1

,
n

ij j i n

j

A X B i J


        . 

2. Квазилинейная интервальная задача оптимизации. Пусть функция цели (8)  явля-

ется квазилинейным интервальным отображением вида (4). Тогда задача оптимизации (8)-(9) 

примет следующий вид: 

1

( ) min
n

i i

i

C X


     F X                                             (10) 

AX B , n

sX I R , xi  0, 0
ix  , ni J .                                    (11) 

3. Квазиквадратичная интервальная задача оптимизации. Пусть функция цели (8)  

имеет следующий вид: 

1 1 1

( )
n n n

ij i j i i

i j i

C X X D X
  

            F X .                                (12) 

Интервальное отображение вида (12) назовем квазиквадратичным, а интервальную за-

дачу оптимизации (8)-(9) с целевым интервальным отображением (12). 

В частности, если интервальная область допустимых решений является интервальным 

e -множеством, или ie -множеством, ( ) n

s IE IM I R  (образом комбинаторного множества 

в результате отображения погружения его в пространство n

sI R ), получим соответственно: 

 Основную интервальную оптимизационную задачу на ie -множестве; 

 Интервальную задачу оптимизации с квазилинейными ограничениями на ie  множе-

стве ( ie -задачу с квазилинейными ограничениями); 

 Квазилинейную интервальную задачу оптимизации на ie -множестве (квазилинейная 

ie -задачу); 

 Квазиквадратичную интервальную задачу оптимизации на ie -множестве (квазиквад-

ратичную ie -задачу). 

Выводы. Сформирован полный класс реализаций интервальной математической моде-

ли основной задачи размещения по виду интервальных отображений, которые определяют 

критерии оптимизации и принимают участие в формировании системы ограничений. Ис-

пользование данной классификации в интеллектуальных системах решения задач геометри-

ческого проектирования с учетом погрешностей дает возможность упростить процесс выбо-

ра эффективного метода решения, учитывающего специфику класса реализации интерваль-

ной математической модели. Сформулированный подход может быть использован при ре-

шении интервальных оптимизационных задач размещения. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

МАНІПУЛЯТОРОМ БАГАТОСТАДІЙНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Імітаційне моделювання (ІМ) – метод, що дозволяє побудувати математичні моделі ре-

альних технічних об'єктів управління (ОУ) та технологічних процесів (ТП), так звані іміта-

ційні математичні моделі (ІММ). ІММ можна «прогнати» в часі на безлічі випробувальних 

дослідів, що відповідають життєвому циклу реальних ОУ або ТП. При цьому результати ІМ 

визначатимуться випадковим характером поведінки ІММ. За цими даними можна отримати 

достатньо стійку статистику функціонування та роботи ОУ або ТП. 

Доцільність побудови ІММ як у складі автоматизованих систем управління (АСУ) ТП, 

так і окремо, визначається наступними причинами: 

– вирішення задачі моделювання ОУ або ТП аналітичними методами або неможливе, 

або вкрай складне; 

– за допомогою методу ІМ можуть бути побудовані складні ІММ, що відображають ве-

лику сукупність елементів АСУ ТП; 

– ІМ не має обмежень, властивих аналітичним методам; 

– на ІММ можна провести експерименти, які на реальному ОУ провести неможливо; 

– ІМ дозволяє проводити довготривалі експерименти із ІММ шляхом стиснення часової 

шкали або прискорення часу виконання; 

– результати ІМ наочні і легко інтерпретується; 

– поведінка ІММ ОУ або ТП дає уявлення про те, які змінні системи найбільш істотні і 

як вони взаємодіють, практично ще до створення самого реального ОУ. 

Класична АСУ ТП є багатостадійною та поділяється на незалежні за функціональними 

властивостями стадії ТП які чітко синхронізовані за часовими законами. Кожна виконавча 

стадія ТП складається із власних виробничих та керуючих засобів (агрегати, вузли управлін-

ня, датчики тощо). Одним із прикладів керуючого вузла для певної стадії АСУ ТП може слу-

гувати роботизований маніпулятор. 

У результаті ІМ маніпулятора можуть бути визначені: 

– оптимальна траєкторія руху захвату маніпулятора для відомої заздалегідь конфігура-

ції навколишнього середовища; 

– оптимальна довжина кожного сегмента маніпулятора; 

– кути шарнірів маніпулятора на кожному кроці. 

В роботі було створено ІММ дискретної системи позиційного переміщення (СПП) де-

талі як транспортної частини багатостадійного АСУ ТП. Основною задачею СПП є транспо-

ртування деталі за допомогою двох маніпуляторів при наявності статичних перешкод на 

шляху. Перешкоди реєструються за допомогою системи технічного зору (СТЗ). Розраховані 

та програмно реалізовані пряма та зворотна задачі кінематики ІММ маніпулятора. Моделю-

вання СПП здійснено в середовищі LabVIEW засобами утиліти Robot Simulator. 

Реалізовано моделювання СТЗ з використанням алгоритму сегментації за кольором для 

реєстрації перешкоди. Було проведено ІМ експерименту транспортування деталі через пере-

шкоду, протягом якого ІММ СПП виконала наступні дії: захват деталі маніпулятором та ре-

єстрація перешкоди СТЗ; вироблення керуючого впливу та транспортування деталі для об-

минання перешкоди; вироблення керуючого впливу на досягнення деталі заданих бажаних 

координат. Всі етапи ІМ візуалізовані засобами стандартних графічних інструментів 

LabVIEW. Проаналізовано динамічну зміну координат переміщення деталі на кожному етапі 

ІМ та відображено у вигляді графіка. 
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ 

КОНСТРУИРОВАНИИ ТРУБЧАТОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ПОВЫШЕННОГО 

ЛУЧЕИСПУСКАНИЯ 

В.Ф. Иродов, Д.Е.Осетянская  
ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» 

 

Разработано техническое решение – трубчатый нагреватель повышенного лучеиспус-

кания [1], для которого с помощью алгоритма эволюционного поиска решается задача выбо-

ра наиболее предпочтительных (R-оптимальных) решений при конструировании нагревате-

ля. 

Характерной особенностью математической модели нагревателя с повышенным луче-

испусканием является наличие взаимной связи теплового и гидравлического режима основ-

ного участка нагревателя с режимом участка подогрева приточного воздуха. С учетом этого 

факта моделируемую гидравлическую цепь следует рассматривать как гидравлическую цепь 

с распределенными и регулируемыми параметрами. Формально математическая модель рас-

сматриваемого нагревателя отличается от модели традиционного нагревателя [2] блоком ма-

тематического моделирования участка подогрева приточного воздуха, который можно пред-

ставить в виде уравнений сохранения массы, движения и энергии в общепринятых обозначе-

ниях гидромеханики (x- линейная координата) 

,)()( dxxFgwFd         (1) 

,)( wdxxgdpwdw        (2) 

.)2/)()(()2/( 22 dxwxixgwiwd       (3) 

В уравнения сохранения (1)-(3) входит величина g(x) - мощности распределенных ис-

точников поступления массы нагретого воздуха в канал нагревателя. Для этой величины 

можно записать уравнение взаимосвязи с другими параметрами теплового и гидравлического 

режима в виде 

)](),(),([)( xpxwxsfxg  , 

где f – функция взаимосвязи, s(x) – гидравлическое сопротивление щелевого канала отбора 

нагретого воздуха, зависящее в свою очередь от формы и геометрических параметров щеле-

вого канала и трубчатого нагревателя. 

При известной зависимости g(x)  можно решать прямую задачу расчета параметров 

теплового и гидравлического режима путем численного интегрирования системы обыкно-

венных дифференциальных уравнений для основного и дополнительного участков нагрева-

теля.  

При решении задачи конструирования требуется обеспечить поиск оптимального 

(наиболее предпочтительного решения), а именно:  на множестве допустимых решений Ω 

требуется найти решение х , такое, что для всех y , выполняется  x RS y, где RS  – за-

данное бинарное отношение выбора. 

Относительно отношения выбора RS предполагается, что оно является отношением не-

строгого порядка, т.е. является рефлексивным, транзитивным и антисимметричным.  

Итерационный алгоритм эволюционного поиска имеет вид [3] : 

))(( 1 jkjk XGSX , ÂNj ,1 , k=1, 2, …,   

где функция выбора S(X) , порожденная отношением выбора   RS  определяется в виде 

  .)(\/)( xRyXSXyXxXS   

Построение бинарного отношения выбора – аналог выбора критерия оптимизации – это 

субъективное решение, зависящее от субъекта оптимизации и поставленных им задач. В то 

же время можно указать на некоторые правила выбора, которые могут представлять интерес 

при оптимизации конструктивных параметров. 

Выделим следующие критерии оптимизации: 

Критерий максимума к.п.д. инфракрасного трубчатого газового обогревателя 
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 общ = Qпол /Qвход  max, 

где Qпол  – общий тепловой поток, поступающий в отапливаемое помещение от обогревателя, 

который включает две составляющие – лучистый тепловой поток и конвективный тепловой 

поток  

Qпол=Qлуч+Qконв . 

В этом случае бинарное отношение выбора RS  можно представить в виде 

x RS y= общ (x)    общ (y) . 

Критерий максимума к.п.д. лучистой составляющей инфракрасного трубчатого газово-

го обогревателя  

 луч = Qлуч /Qвход  max . 

В этом случае бинарное отношение выбора RS  можно представить в виде 

x RS y= луч (x)    луч (y) .   

Кроме отношения выбора при конструировании нагревателя следует принимать во 

внимание совокупность ограничений на параметры оптимизации, которые могут быть све-

дены к условию в виде неравенства 0)( хЕ . 

Таким образом, требуется определить решение х , такое, что 0)( хЕ , и для всех 

у  и таких, что 0)( уЕ  выполняется уxRS . То есть требуется среди всех решений, 

принадлежащих Ω и удовлетворяющих неравенству, найти RS -оптимальное решение. Сле-

дуя [4], строится новое бинарное отношение RSS, которое учитывает ограничение в виде не-

равенства, следующим образом: 
              yExEyExEyExEyxRSS  0000  

    yxRyExE S 00  . 

Таким образом, задача оптимизации конструктивных параметров ИТГО сводится к по-

иску такого решения x0 на множестве допустимых решений Ω, которое удовлетворяет мате-

матической модели в виде системе дифференциальных уравнений, а также является наиболее 

предпочтительным по отношению выбора Rss. 

Выводы. В работе показан подход к решению задачи выбора наиболее предпочтитель-

ных (R-оптимальных) решений при конструировании трубчатых газовых нагревателей по-

вышенного лучеиспускания, основанный на применении эволюционного поиска. 
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ЧАСОВА СКЛАДНІСТЬ ЦИФРОВОЇ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ШИРОКОСМУГОВИХ 

СИГНАЛІВ 

М. І. Козленко 

Приватний вищий навчальний заклад «Галицька аккадемія» 

 

Однією з основних задач при реалізації інтелектуальних обчислювальних систем є за-

безпечення високоякісного обміну даними між елементами таких систем. Широке викорис-

тання бездротових технологій при побудові розподілених інтелектуальних обчислювальних 

систем в різних галузях промисловості, які функціонують в умовах інтенсивних завад техно-

генного походження, визначає необхідність застосування широкосмугових сигналів. Тради-

ційні алгоритми опрацювання широкосмугових сигналів ґрунтуються на використанні псев-

довипадкових послідовностей, що зумовлює необхідність збереження еталонів форми таких 

послідовностей при формуванні сигналів та подальшому опрацюванні. Крім того, отримання 

псевдовипадкових послідовностей з прийнятними ймовірнісними та кореляційними характе-

ристиками потребує проведення ґрунтовних досліджень методів, апаратних та програмних 

засобів для їх генерування. Демодуляція таких сигналів здійснюється, як правило, за кореля-

ційною методологією. 

Перспективним є формування та опрацювання широкосмугових сигналів основане на 

використанні повністю випадкових шумоподібних сигналів, ентропія розподілу яких постав-

лена у відповідність до символів повідомлення, що передається. В такому випадку демоду-

ляція зводиться до статистичного оцінювання ентропії суміші сигналу і завади протягом 

символьного інтервалу з подальшим ухваленням рішення про дискретне значення прийнято-

го символу. Це забезпечує високу якість, надійність та стабільність обміну даними і є про-

стим з погляду апаратної та програмної складності реалізації [1]. 

Для порівняння опрацювання сигналів за таким методом та за кореляційним розробле-

но алгоритмічне забезпечення, блок-схеми алгоритмів подано на рисунках 1 та 2. 

 

 

Рис. 1 – Блок-схема опрацювання сигналів зі змінною ентропією 

При реалізації програмного забезпечення алгоритм кореляційного опрацювання опти-

мізовано для роботи з цілими числами. Як можна побачити, еталон форми псевдовипадково-

го сигналу потребує додаткових комірок пам’яті, крім того використовуються операції мно-

ження, що збільшує час процедури демодуляції. 
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Порівняння ефективності алгоритмічного забезпечення проведено за параметром часо-

вої складності [2] на однакових апаратних ресурсах – мікроконтролер AVR RISC архітектури 

типу ATmega8-16PU. Тактова частота 16 МГц.  Часова складність оцінена за часом оброб-

лення сигналів. Програмне забезпечення реалізовано мовою асемблер. 

 

 
Рис. 2 – Блок-схема кореляційного опрацювання сигналів  

Для порівняння продуктивності поданих алгоритмів проведено порівняння кількості 

опрацьованих відліків за однаковий проміжок часу. В процесі проведення досліджень вста-

новлено, що 100 16-ти бітових знакових відліків сигналу за кореляційним методом опрацьо-

вуються протягом 1,3125∙10
-4

 с. За такий інтервал часу програмне забезпечення опрацювання 

сигналів з керованою ентропією дозволяє опрацювати 810 відліків. Тобто, за цим методом 

обробляється у ≈ 8,1 разів більше відліків сигналу ніж при кореляційному обробленні за од-

наковий проміжок часу. 

Отже, вивільняється додатковий обчислювальний ресурс, який можна використати для 

покращення завадостійкості шляхом використання сигналів з більшою базою. Тобто, при од-

накових обчислювальних затратах, програмне забезпечення опрацювання сигналів зі змін-

ною ентропією дозволяє опрацьовувати сигнали з більшою у 8,1 разів базою, у порівнянні з 

кореляційним методом, що, відповідно, покращує завадостійкість. Максимальне покращення 

завадостійкості складає величину близько 5 дБ, а при зафіксованій на рівні 10
-6

 ймовірності 

помилок – не менше 2 дБ. Метод є більш ефективним в діапазоні значень S/N від мінус 7,5 до 

+15,2 дБ, і значень Eb/N0 від 9 дБ, порівняно з кореляційним опрацюванням, в умовах одна-

кової часової складності. 

Також, вивільнений обчислювальний ресурс можна спрямувати на реалізацію завадос-

тійкового кодування, зокрема турбо-кодами, що приводить до суттєвого покращення завадо-

стійкості. 
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АСПЕКТИ СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНОЇ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ  

НАДІЙНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ  

К.В. Колесніков, М.М.Харченко 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Задачі побудови надійної логічної структури комунікаційної мережі, за якої  експлуата-

ційні витрати  мережі були б мінімальними, є безперечно  своєчасними та актуальними.  

Задля розв'язку вказаних проблем запропоновано наступну модель комунікаційної ме-

режі. Нехай задано граф ),,( EVG  де V  і E  – відповідно множини вершин і дуг (неорієнто-

ваних), і введено поняття комунікаційної лінії як одиниці виміру пропускної здатності дуг. 

Таким чином, кожна дуга Ee графа G  характеризується числом ec комунікаційних ліній, 

що їй відповідають. Позначимо SP  множину шляхів між усіма парами вершин графа G . 

Вважатимемо заданою також множину D  запитів (наприклад, інформаційних запитів у 

мережі зв'язку, транспортних запитів у мережі шляхів сполучення). Позначимо ,kd  

,,...,1 Dk   значення повного запиту (повного потоку), яке подається відповідною кількістю 

комунікаційних ліній, що проводяться крізь мережу між двома даними вершинами ks і kr  з 

множини ,V  тобто ).,( kkkk rsdd   

Потрібно також ввести поняття фізичної і логічної структур комунікаційної мережі.  

Означення 1. Фізична структура ),),,(( EecEVGPSPS e  мережі цілком визначається 

графом ),( EVG і числами ,ec .Ee  

Означення 2. Логічна структура ),,( SPpxSPLSLS p   мережі цілком визначається 

множиною SP  шляхів між усіма парами вершин графа G  із зазначенням кількості комуні-

каційних ліній у кожному шляху SPp .  

Для будь якого шляху SPp і будь якої дуги Ee потрібно ввести логічну функцію: 

 









.,0

,,1
,

pe

pe
ep  

Означення 3. Логічна структура ),,( SPpxSPLSLS p   відповідає фізичній структурі 

мережі, якщо виконуються такі співвідношення:  

  .,, Eecepx e

SPp

p 


  

Нехай SPjiSP ),(  – множина шляхів між мережами .,, jiVji   

Означення 4. Логічна структура ),,( SPpxSPLSLS p  задовольняє запити D , якщо:   

Dkdx kprsSPp kk
,...,1,),(   [1]. 

Будь-яка задана фізична структура PS  мережі визначає певну множину  PSLSS логіч-

них структур, які відповідають цій фізичній структурі PS  і задовольняють запити D . Оче-

видно, довільна аварійна ситуація  TLtr   перетворює фізичну структуру: PS  в ).( rtSP   

Набір логічних структур  TLttSPLSStLStLSRLS rrrr  )),(()(),(  назвемо надійним 

відносно списку ,TL  якщо логічні структури )( rtLS породжуються алгоритмом відновлення з 

вихідної логічної структури LS  при аварійній ситуації rt  [2].  

Отже запропонована модель дозволяє синтезувати оптимальну логічну структуру ме-

режі. 
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а) б) 

Рис. 1 – Исследуемая область и воздействия, оказыва-

емые на нее: а) все слои; б) один слой  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ВДАВЛИВАНИИ ИНДЕНТОРА В СТЕНКИ 

СКВАЖИНЫ  

В.А. Корнеев  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

 

Периодический мониторинг геомеханической обстановки в окрестности подземных 

выработок шахт является основным условием высокоэффективной добычи угля и предупре-

ждения групповых несчастных случаев. Технические средства геофизической разведки, 

предлагаемые в настоящее время зарубежными производителями, зачастую не удовлетво-

ряют условиям работы российских шахт: обладают значительной стоимостью, требуют на-

личия высококвалифицированного персонала, а также сервисных центров, географическая 

удаленность которых значительно снижает эффект от их использования. При этом отсутст-

вие аналогичных отечественных решений по проведению комплексных геомеханических ис-

следований превращает зарубежную приборную базу в безальтернативную составляющую 

процесса добычи угля в России.   

В связи со сложившейся ситуацией одним из актуальных путей повышения произво-

дительности труда в горной отрасли и снижения травматизма и количества инцидентов с 

групповым несчастным случаем является разработка приборной базы геофизической раз-

ведки, не уступающей по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам, удов-

летворяющей специфике функционирования отечественных угольных шахт и обладающей 

значительной эффективностью при малых затратах на обеспечение ее функционирования.  

Для удовлетворения выше названных потребностей научным коллективом Сибирского 

государственного индустриального университета проводится работа по проектированию и 

внедрению в производство прибора для определения прочности горных пород в окрестности 

подземных горных выработок. Принцип действия прибора основан на измерении усилия, не-

обходимого для вдавливания индентора в горные породы, слагающие стенки скважины. 

Одним из основных этапов разработки данного измерительного средства является по-

строение математической модели процесса разрушения горных пород под воздействием ин-

дентора и поиск с ее помощью наиболее эффективной методики проведения исследований, 

позволяющей получить максимальную информативность о физико-механических параметрах 

залегающих горных пород при наименьшем количестве измерений. Кроме того, решение за-

дачи о внедрении индентора в цилиндрическую поверхность также носит значительный ака-

демический интерес в связи с не-

достаточным рассмотрением данного 

вопроса, по мнению авторов, в науч-

ных изданиях. 

Математическая модель изу-

чаемого процесса базируется на ме-

тоде конечных элементов и пред-

ставляет собой четко определенный 

алгоритм вычисления смещений и 

зоны разрушения исследуемой об-

ласти в зависимости от исходных 

данных, включающих в себя харак-

теристику горных пород, вариант 

приложения нагрузки и ее величину. 

Исследуемая область и воздействия, 

оказываемые на нее в математиче-

ской модели, приведены на рисунке 1, 

где N – количество слоев, i – номер слоя, Р - распределенная нагрузка на верхний слой ис-

следуемой области, F - усилие воздействия индентора на стенку скважины, X, Y, Z - оси в де-

F
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f 

 

картовой системе координат, r0 – радиус скважины, R0 – радиус моделируемой области, φ – 

угол поворота радиуса в полярной системе координат.  

Для целей тестирования математической модели и определения степени адекватности 

получаемых результатов реально протекающему процессу, были проведены исследования 

зависимости объема разрушения (V) от коэффициента крепости горной породы (f) при не-

изменном усилии на инденторе и зависимости объема разрушения (V) от прикладываемых 

усилий к индентору (F) при неизменном коэффициенте крепости горной породы (рисунок 2). 

В обоих случаях использовался точечный индентор.  

Проведение натурного эксперимента предполагается осуществлять с использованием 

макетной версии прибора для определения прочности горных пород в окрестности подзем-

ных горных выработок (рисунок 3-а). В качестве материала, подвергающегося моделируе-

мому воздействию, планируется использовать блоки из мелкозернистых бетонов или гипса, 

при изготовлении в которых заранее формируется цилиндрическая полость, имитирующая 

скважину. Опалубка для изготовления блоков приведена на рисунке 3-б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                         б) 

Рис. 2 – Зависимость объема разрушения (V) от: а) коэффициента крепости горной породы 

(f) при неизменном усилии на инденторе F= 15000 т.; б) прикладываемых усилий к инденто-

ру (F) при неизменном коэффициенте крепости горной породы f=2 

      

 а)  б) 

Рис. 3 – а) Макетная версия прибора для определения прочности горных пород в окрестности 

подземных горных выработок; б) опалубка для изготовления блоков 
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АПРОКСИМАЦІЯ ЗАДАНИХ ФУНКЦІЙ  ПОЗИНОМ-СПЛАЙНАМИ 

П.Д. Лежнюк П.Д., Ю.В. Петрушенко 

Вінницький національний технічний університет 

 

При постановці задачі оптимального керування апроксимована функція )t(fP   повин-

на бути диференційована на всіх відрізках часу ]t,t[ i1ii   і задовольняти умови інтерполя-

ції n,1i,P)t(P ii   (рис. 1). Позином-сплайн на відрізку ]t,t[ i1ii   будується таким чи-

ном.  

ti-1 ti ti+1

P

t

Pi-1

Pi



 
Рис. 1 –  Графік інтерполяційного полінома для функції P 

Приймемо форму сплайна у вигляді двочленного позинома 
  batP )( ,       (1) 

де a, b, α, β – коефіцієнти сплайна. 

Значення коефіцієнтів aj, bj, j, j одержуємо, розв’язуючи задачу, записану відповідно 

до методу найменших квадратів [1]:  
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***),,,(min  , 

де F*i, iF*
 – експериментальне і розрахункове значення функції в i-й точці; N – кількість екс-

периментальних точок, що визначається заданою точністю розрахунку. 

Після нескладних перетворень умов мінімізації функції R(a,b,,) одержуємо систему 

нелінійних рівнянь, яка відносно змінних a, b, ,  розв’язується методом Ньютона за схе-

мою: 
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де r =[ a, b, , ] – вектор змінних; k – номер ітерації;  
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Відповідно до (2) розроблена програма для ЕОМ. Програма може використовуватись 

самостійно або в комплексі програм як модуль.   

Перевагою апроксимації позиноміальними сплайнами в порівнянні з іншими способами 

апроксимації є те, що за допомогою них, наприклад, достатньо просто розв’язуються пряма і 

зворотна задачі чутливості. Пряма – коли вибрано інтервал τ і необхідно оцінити відхилення 

функції Р(τ), зворотна – коли навпаки задано допустиме відхилення інтерполяційного пози-

нома δР і необхідно визначити інтервал екстраполяції, на якому функція Р(τ) не вийде за ме-

жі області δР. З розв’язуванням прямої задачі складностей не має. Зворотна ж задача чутли-

вості відноситься до класу некоректних і, як правило, розв’язується методом підбору.  

В [2] розроблено метод аналітичного розв’язування зворотних задач чутливості за умо-

ви апроксимації функції двочленним позиномом в критеріальній формі. Особливість цього 

методу та, що задача розв’язується у відносних одиницях. Тобто, функція (1) подається у 

критеріальній формі [2] 
  *2*1* )( tP , 

де б* P/PP  , б* /   – відношення відповідних поточних значень величин до базових;  









1  , 







2  – критерії подібності. 

Граничні значення інтервалу екстраполяції 

*  і 

*  у нашому випадку отримуються як 

результат розв’язання рівняння [2]: 

*** 1 Pba    , 

де  PPP /*    – відносне допустиме значення відхилення функції Р на інтервалі екстрапо-

ляції.  

Нижня й верхня межі допустимого інтервалу екстраполяції визначаються в залежності 

від заданого допустимого відхилення функції *P  за формулами 
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Таким чином, запропонований спосіб апроксимації досліджуваної функції позиномом 

дозволяє відносно просто розв’язувати задачі аналізу оптимальних розв’язків на чутливість. 

Вид апроксимуючої функції забезпечує одержання результату в аналітичному вигляді. 
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕОЗИНОФІЛІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ СПЛАЙНІВ 

Д.Г. Медведєв 

Національний авіаційний університет 

 

Еозинофіли – великі гранульовані лімфоцити, що впливають на здатність імунної сис-

теми боротися з інфекціями. На кафедрі педіатрії Дніпропетровської державної медичної 

академії був розроблений метод прогнозування загострення алергічних процесів через оцінку 

морфологічних ознак таких елементів крові, як еозинофіли [1]. Метод дозволяє економити 

час і кошти на аналіз та оптимізувати диспансеризацію дітей групи ризику. 

Знімки еозинофілів, як правило, недостатньо чіткі і контрастні, а також несуть в собі 

багато непотрібної інформації – шумів (рис.1). Поліпшити чіткість зображення можна апара-

тними методами. Проте це буде дуже дорогий проект і при цьому не вирішується проблема 

виключення шумів. Тому доцільніше скористатися програмними методами поліпшення якос-

ті зображення. 

Зменшення ізольованих перешкод з мінімальним 

розмиванням контрасту забезпечується за рахунок од-

новимірної медіанної фільтрації по п’яти точках. Око-

нтурювання еозинофіла виконується за допомогою 

нелінійних операторів Робертса і Собеля. Проте в за-

гальному випадку це не дає змоги досягти оконтурю-

вання саме еозинофіла (присутні й інші елементи кро-

ві). Окрім того, оператор потребує вибору порогового 

значення. Для роботи оператора зображення перево-

диться у формат YUV. Оператор застосовується до 

сигналу яскравості Y. 

Еозинофіл відрізняється від загального фону бі-

льшою яскравістю, а від інших клітин – забарвленням (навіть візуально його можна виокре-

мити  від фону). Враховуючи лише яскравість не можна відрізнити еозинофіл та визначити 

його важливі характеристики. Тому необхідно приймати до уваги й компоненти кольоровості 

U (синьо-жовта) V (червоно-блакитна). Для цього до бінарного зображення яскравості 

(приймаємо за компоненту Y) додамо компоненти кольоровості у незмінному вигляді. Отри-

муємо кольорове зображення з іншим розподілом кольорів за рахунок бінарного перетворен-

ня яскравості. На ньому чітко виділені ті ж контури, але еозинофіл стане білого кольору, а 

інший фон має жовтуватий колір. 

Завдяки різниці в кольорі виділяємо еозинофіл. Для цього розроблено алгоритм послі-

довної стратегії перебору. Знаходяться приблизні межі «білого тіла» – контур еозинофіла. 

Знаходяться білі точки, навколо яких є достатня кількість (не менше 5) таких же білих точок. 

Це виключає окремі білі точки серед кольорового фону. Далі рухаємось в чотирьох напрям-

ках, шукаючи чорні точки (рис.2). 

   
Рис. 2 – Виділений контур еозинофіла в декартовій та полярній СК 

Оскільки контур є розмита лінія, що має розриви, то для його уточнення застосовуємо 

апроксимацію сплайном. Особливість контуру еозинофіла в тому, що він є замкнутою функ-

цією. Тому використовується перехід до полярної системи координат (рис.2). 

Оскільки функцію контуру можна розглядати як періодичну модифікуємо розрахункові 

вирази [3] кубічного ермітового сплайну для періодичних крайових умов. Особливістю пері-

одичного сплайна є те, що перед першим фрагментом знаходиться останній, а за останнім 
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фрагментом - перший. Для обчислень базисних функцій сплайну використовуються наступні 

формули: X0(x) = -p1p4b, X1(x) = p1c – p2d + b, X2(x) = -p4c – p3d + a, X3(x) = -p3p2d, a= (x-xj) / 

hj, b = 1 – a, c = ab
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, d = a

2
b, 

1

1




j

j

h

h
p ,

jj

j

hh

h
p




1

2
,

1

3




j

j

h

h
p ,

jj

j

hh

h
p




1

4
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hj-1 = xj – xj-1, hj = xj+1 - xj, hj+1 = xj+2 – xj+1. 

Труднощі розрахунку на крайніх фрагментах розв’язуються наступним чином: для 

першого: hj-1 = xR – xR-1; для останнього: hj = x1 – x0, hj+1 = x2 – x1; для передостаннього: hj+1 = 

x1 – x0, де R – кількість фрагментів сплайну, j – номер поточного фрагмента. 

В загальному вигляді, для сплайна, який складається з R фрагментів, маємо вираз: 

     



R

j

jj xXxfxS
0

. 

Апроксимація контуру виконується за допомогою зваженого МНК. Вибираються 4 вуз-

ла. Перший знаходиться в точці з мінімальною абсцисою в декартовій СК, третій – з макси-

мальною. Другий – середині між першим та третім, четвертий – по середині між третім та 

останньою точкою сплайна. Перший та третій вузол фіксуються. Рухаючи вузли, крім фіксо-

ваних, знаходимо таке їх положення, при якому нев’язка мінімальна. Якщо задана точність 

не досягнута, то у фрагмент з найбільшою нев’язкою додається новий вузол. 

   
Рис. 3 – Контур еозинофіла до та після оптимізації 

Подальша параметризація еозинофіла полягає у визначенні морфологічних ознак, які 

визначають імунний статус дитини, а саме: форма клітини, індекс видовженості клітини, 

площа еозинофіла, довжина контуру. 

Дві точки контуру, відстань між якими найбільша, і є найдовшим діаметром. Пошук 

цих точок виконується перебором. Найдовший відрізок серед перпендикулярних до діаметра 

буде найкоротшим діаметром. Індекс видовженості клітини визначається відношенням най-

довшого діаметра до найкоротшого. 

Якщо індекс видовженості еозинофіла належить проміжку (0.9, 1) і довжина контуру 

еозинофіла приблизно дорівнює πdv, де dv – найдовший діаметр, то форма є круглою. Якщо 

діаметри точкою перетину діляться навпіл, то форма є овальною. Форма є неправильною у 

всіх останніх випадках. 

Для визначення площі клітини та довжини його контуру необхідно визначити коефіціє-

нти кубічних поліномів плайн-функцій. Для спрощення цієї задачі було зафіксовано два вуз-

ли: самий лівий та самий правий. В полярній системі координат точки впорядковувалися по 

мірі зростання полярного кута. При переході до декартової системи координат впорядкова-

ність не зазнавала змін. Тому ті точки, що знаходяться від початку до правого вузла, утво-

рюють нижню частину контуру. Всі останні – верхню частину контуру. 

Далі на кожному фрагменті вибираються чотири точки, за якими виконується інтерпо-

ляція, в результаті якої отримуються коефіцієнти сплайн-функції на фрагменті. 

Площа еозинофіла дорівнює різниці інтегралів від верхньої та нижньої частини його 

контуру. 

Довжина контуру визначається за методом прямокутників. 
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СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ  НА ОСНОВІ  ОБ’ЄМІВ ІНТЕНСИВНОСТІ 

Р.А. Мельник, Ю.І. Каличак 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

В представленій роботі розглянуто алгоритми визначення координат інтенсивності се-

гментування зображення, виходячи з розподілу об’єму інтенсивності у горизонтальних фра-

гментах, на які розділяється тривимірне зображення (координати плюс інтенсивність). Спо-

соби є близькими до методів, основаних на гістограмі, але використовують інші моделі та 

критерії поділу на сегменти. 

Сегментування зображення за функцією об’єму. Поділимо простір інтенсивності зо-

браження (рис.1а)  на n фрагментів горизонтальними лінями з інтервалом (кроком фрагмен-

тації інтенсивності) d=255/n (рис. 1б). Основною ознакою фрагмента є об’єм інтенсивності  

від 1-го фрагмента до даного. Для його знаходження  використаємо формулу:  

,)((
,...,1 )(

 
 


sx BCB

pLi

pip

BSs)V     (1) 

де s)V (  – об’єм зображення від 1-го до s–ого фрагмента, )( pLi BS  – площа поперечного  пере-

різу для рівня інтенсивності pB , Сi(Bp) – фрагмент об’єму з початковою інтенсивністю  рів-

ня p. 

 

Якщо попередньо визначити гістограму зображення, то об’єм зображення залежно від 

рівня фрагмента інтенсивності отримуємо сумуванням значень кількості відповідних інтен-

сивностей  гістограми: 

, V(s)
,...,1





sI

H(I)      (2) 

де s – номер фрагменту  об’єму,  H(I) – кількість пікселів інтенсивності I. 

На рис.1в для зображення на рис.1а наведено залежність об’єму інтенсивності зі збіль-

шенням номера фрагменту для кроку фрагмента, рівному 5. Ввівши гіпотетичну пряму рів-

номірного збільшення об’єму отримуємо і гіпотетичну середню швидкість зміни об’єму ін-

тенсивності зі збільшення номера його фрагмента (гіпотетичну гістограму). Приклади зміни 

об’єму та його швидкості наведені на рис. 2. Графіки  швидкості зміни об’ємів на рис. 2б ві-

дповідають гістограмам. 

 

 a б в 

Рис. 1 – Фрагментація простору інтенсивності 
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Сегментування за швидкістю зміни об’єму. У працях [1-5] сегментування зображен-

ня здійснюється знаходженням значення інтенсивності, яке ділить на дві частини повний ді-

апазон інтенсивності. Різні підходи дають різні координати точок поділу.  Застосуємо дещо 

інший підхід, а саме: розділення графіка швидкості об’єму на частини здійснимо не за інтен-

сивністю, а за координатами відрізків, в межах яких швидкість зміни об’єму є більшою і ме-

ншою за середню. Отриманими координатами відрізків задаємо межі сегментування зобра-

ження. Застосування наведеного алгоритму до залежності на рис.2б дає в результаті три від-

різки: 0-12, 13-22 та 23-25 (крок фрагменту становить 10). Для підвищення точності сегмен-

тування образів знайдені відрізки піддаються подальшому уточненню шляхом рекурсивного 

застосування до частини відрізку тих же дій, що і до повного відрізку. 

Для перевірки працездатності алгоритму сегментування зображень використано  тесто-

ве зображення з роботи [6], а саме:  ”обкладинка” (рис. 3). На цьому ж рисунку наведено за-

лежність об’єму інтенсивності та його швидкості зміни (гістограма) від рівня фрагмента. 

 

З графіка швидкості виділяємо 4 координати інтенсивності (153, 160, 198, 251), в яких 

швидкість зміни об’єму перевищує середню. Для сегментування приймаємо відрізки 0-154, 

155-162, 163-200, 201-255. Точні координати меж відрізків уточнюються з графіка зміни 

об’єму на одне значення інтенсивності. Отримані зображення чотирьох складових наведені 

на рис. 4.  Результати сегментування незначним чином відрізняються від наведених в роботі  

[6], але простотою алгоритму отримання значно перевищують вказаний. 
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Рис. 3 – Зображення “обкладинки”, об’єм інтенсивності та гістограма 

Рис.4 – Чотири сегменти зображення ”обкладинки” 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МЕХАНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА 

А.Ю. Мельников, А.Е. Руденко 

Донбасская государственная машиностроительная академия 

 

Для автоматизации процессов управления машиностроительным заводом была разра-

ботана и внедрена информационная система, позволяющая решать различные задачи. В 

частности, в механосборочном цехе эта система позволяет выполнять краткосрочное плани-

рование, формирование и регистрацию выполнения сменно-суточных заданий и многое дру-

гое. В то же время, эта система не содержит модуля интеллектуальной обработки данных. 

Была поставлена следующая задача: условно сгруппировать существующие станки в 

группы (кластеры) для получения содержательных сведений о структуре исследуемых дан-

ных и, как следствие, – облегчения процесса принятия решения о замене или списании того 

или иного станка. Для этого необходимо проанализировать смысл кластеризации и разрабо-

тать программную систему для реализации поставленной задачи. 

Поскольку число единиц оборудования не очень велико, имеет смысл использовать 

иерархическую кластеризацию [1]. В иерархических агломеративных методах (Agglomerative 

Nesting, AGNES) предполагается, что в начале работы алгоритма все объекты являются от-

дельными кластерами. На первом шаге наиболее похожие объекты объединяются в кластер. 

На последующих шагах объединение продолжается до тех пор, пока все объекты не будут 

составлять один кластер. 

В среде визуального программирования была разработана программная система, реали-

зующая данный метод. Интерфейс представляет собой одну форму с таблицей для отображе-

ния данных, полем вывода для отображения расчетов, текстовым полем для указания номера 

кластера и кнопками «Загрузить данные», «Выполнить расчет» и «Показать в таблице» (рис. 

1-2). 

 

  
Рис. 1 – Введенные данные    Рис. 2 – Результаты расчета 
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МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧ ЛІКВІДАЦІЇ ШВИДКОПЛИННИХ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

В.І. Месюра, О.А. Шаригін 

Вінницький національний технічний університет 

  

В [1] авторами запропоновано загальна модель бази знань, що використовується для 

вирішення задач ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах неповної визначеності: 

  )1,1}(;;;;)(:{ mjniФNBAPQrПK
jstriiiiiii     (1) 

де iП  – правило-продукція,  

r  –  ім’я продукції; 

Q  – сфера застосування продукції; 

P  – умова можливості застосування ядра продукції; 

BA  – ядро продукції; 

N  – післяумови продукції, 

jstrФ  – фрейм-структура. 

Однією із особливостей надзвичайних ситуацій є те, що вони приносять значні еконо-

мічні збитки і нерідко супроводжуються людськими втратами [2]. 

Очевидно, що модель, що розробляється, повинна враховувати такі особливості пред-

метної області. 

В роботі вводиться таке поняття як важливість об’єкту.  

Для всіх об’єктів побудуємо множину I, де Io – важливість об’єкта o. Прикладами 

об’єктів, які є більш важливими відносно інших, є “населений пункт”, “легко займиста цис-

терна” тощо. 

Але навіть всередині об’єкта є сенс вести мову про важливість атрибута. Таким чином, 

ми отримуємо ще одну множину IA, де IAoa – важливість атрибуту a об’єкту o. 

Введені поняття є важливими при побудові логічного виведення на етапі розв’язання 

конфліктів. 

Нехай, на поточному кроці логічного виведення можуть спрацювати певна кількість 

правил-продукцй. Для розв’язання конфлікту, який полягає в тому, яке саме правило-

продукцію варто застосувано, розроблено такий алгоритм: 

1. Скласти список з усіх важливостей атрибутів об’єктів, що містяться в консеквентні 

правил-продукцій. 

2. У випадку, якщо значення важливості атрибуту, замість нього слід використовувати 

значення важливості об’єкта, до якого відноситься цей атрибут. 

3. Відсортувати за спаданням. 

4. Вибрати перший елемент із списку. У випадку, якщо декілька елементів мають однако-

ве значення, вибрати той, для обраних елементів виконати ще одне сортування – за 

спадання значення важливості об’єкта, та обрати перший елемент. 

5. Активувати правило-продукцію, якій відповідає вибраний елемент із списку. 

Такий алгоритм є базовий і орієнтується на максимальне значення параметру важливо-

сті. Очевидно, що при потребі його можливо вдосконалити для обробки більш складних кри-

теріїв. 
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МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ КОМПРОМІСУ МІЖ ВАРТІСТЮ ЖИТЛА ТА 

ЙОГО ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОГО АНАЛІЗУ 

О.М. Мирошник  

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

Ринок нерухомості має динаміку, яку відповідає масштабам та швидкості економічних 

перетворень, він також зазнає впливу зовнішніх факторів. Головними причинами цього є не-

досконала законодавча база, значне перевищення попиту над пропозицією, дефіцит фінансо-

вих та матеріальних ресурсів.  

Потенційні покупці, маючи релевантну інформацію, могли б оцінити майбутні ризики, 

співставити їх із ціною житла і прийняти зважені рішення. Інформаційно-аналітичне забез-

печення процесів будівництва, продажу та купівлі житла з огляду на його безпеку на даний 

час відсутнє. У попередніх роботах авторів виконано вказано на необхідність врахування ди-

наміки цін, характеристик пожежної безпеки і використання елементів нечіткої логіки для 

представлення експертних суб’єктивних переваг [1]. Одержані результати становлять певний 

інформаційний базис (рис. 1), але не вказують на конструктивний шлях побудови області 

компромісу. 
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Рис. 1.  Відносні величини: а) для п’ятиповерхового будинку; б) для дев’ятиповерхового будинку 

 Сформуємо область компромісу між вартістю житла та рівнем його пожежної безпеки 

для п’яти- та дев’ятиповерхових будинків і розв’яжемо супутні задачі: 

1. За значенням відношення (1 ) 1 ,k k k kPR PV PZ      де  – параметр, kPZ – питома 

вартість квадратного метра житла на k -му поверсі, визначити якість житла і при купівлі 

прагнути до його мінімізації. 

2. За значенням відношення  
1 1

(1 ) 1 ,
K K

k k k

k k

PR PV PZ  
 

     де K – кількість поверхів у 

будинку, визначати середню якість житла в будинку.   

3. Розв'язати задачу 
1 1

(1 )
min (1 ) 1

1

K K

k k
k k k

k k k k

PR PV
PR PV PZ

PZ
 

 
 

 
    , що до-

зволить вказати поверх, де якість життя є середньою. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

О.В. Міца, М.М. Повідайчик 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

Нехай підприємство може виготовляти n видів продукції за толінговою схемою. При-

пустимо, що функція f(xi) задає прибуток підприємства при виготовленні xi одиниць продук-

ції і-го виду (і = 1, 2, …, n); виробництво одиниці продукції і-го виду вимагає pi затрат виро-

бничих потужностей, а їх загальний обсяг не повинен перевищувати А. Розглянемо економі-

ко-математичну модель максимізації прибутку при заданих обмеженнях: 
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Розглянемо схему обчислення оптимального значення z  на основі методу динамічного 

програмування. Зафіксуємо значення nx  і максимізуємо z  по всім іншим змінним 

121 ,...,, nxxx : 
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Після вибору nx  значення 121 ,...,, nxxx , крім умов цілочисельності і невід’ємності, по-

винні задовольняти нерівність 
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Таким чином, визначення функції )(1 nnn xpA    зводить задачу знаходження z  до 

максимізації функції однієї змінної: 
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Для цього розглянемо всі можливі значення змінної nx  –  npA /,...,1,0  (  npA /  – ціла 

частина від npA / ) і виберемо те, при якому значення функції буде найбільше. 

Розглянемо, як розраховується )(1 nnn xpA   . Для довільного невід’ємного цілого чи-

сла   можна записати 
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де максимум береться по невід’ємним цілим числам, які задовольняють умову 
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значення  1/,...,1,0 np . Отже, якщо ми знаємо функцію )(2  n , то можна обчислити 

)(1  n , взявши максимум по єдиній змінній 1nx . 

Таким чином обчислюємо )(2  n . Цей процес продовжується до того часу, поки на 

останньому кроці ми не прийдемо до обчислення )(max)( 111
1

xf
x

  , де 1x  може приймати 

значення  np/,...,1,0  . 

Щоб розв’язати задачу, необхідно почати з визначення )(1  , а потім проробити весь 

шлях у зворотному порядку до самого визначення )(1  n  і z . 

Функція )(1   визначається безпосередньо, а інші )(k  ),2( nk   знаходяться за до-

помогою рекурентних співвідношень: 
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У формулі (2) для функції в дужках повинна виконуватись умова 
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Змінна kx  може приймати значення  1/,...,1,0 np .  

В результаті ми отримаємо: )(Az n . 

За розглянутою вище схемою можна обчислити значення z . Залишилось знайти опти-

мальні значення 
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  для всіх A,...,1,0 . 

Позначимо через )(ˆ1 x  значення 1x , для якого ))(ˆ()( 111  xf . Таким чином, )(ˆ1 x  є тим 

значенням 1x , яке максимізує )( 11 xf , коли 1x  може приймати значення  1/,...,1,0 p . 

Знаючи )(1  , за допомогою співвідношення 
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ми можемо обчислити )(2   для всіх A,...,1,0 . Для обчислення )(2   при фіксованому 
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Найбільше із них і є )(2  . Одночасно визначаємо величини )(ˆ
2 x , для яких 

),ˆ()( 222  x . Аналогічно визначаємо )(3   і )(ˆ
3 x  для A,...,1,0 . Ця процедура по-

вторюється аж до обчислення )(1  n . А далі, з рівності  zAn )( , ми визначаємо значення 
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121 ,...,, nxxx  використовуються уже обчислені масиви )(ˆ kx : 

1,...,2,1,ˆ
1

0









 











 nixpAxx
i

u

ununinin . 

 
Література 

1. Беллман Р. Динамическое программирование. – М.:  ИЛ, 1960. – 215 с. 

2. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. – М.: – Мир, 1967. – 332 с. 

 



СІ – 2011   Математичне моделювання 

458 1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 

СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА-ЕКСПЕРТА  

З ТОРГІВЛІ ПЕВНИМ ФІНАНСОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ 

М.О. Мурга 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

В доповіді буде розглядатися застосування агентного підходу ([1]) для торгівлі на 

фінансових ринках. Ключовими елементами системи, що буде розглядатися є, по-перше, 

інтелектуальний агент, котрий, на підставі інформації, що у нього є, робить прогноз значень 

котирувань певного фінансового інструменту та через другий елемент системи – торговий 

термінал – передає ордер на відкриття (чи закриття) позиції по третьому елементу системи – 

певному фінансовому інструменту. 

Доповідь буде присвячено практичним проблемам реалізації даного агента, який є ча-

стиною мультиагентної системи, про яку автор доповідає на конференції САІТ-2011, м.Київ. 

Не повинен викликати сумнівів той факт, що ключовою властивістю наведеної вище 

системи є здатність агента саме до прогнозу котирування. Тут дуже актуальною є проблема: 

коли відкривати позиції, а коли їх закривати. Чи необхідно завжди тримати відкритою пози-

цію, чи варто закласти в агента можливість «розумного очікування»? 

В ряді робіт автора проводилися дослідження методів прогнозування саме котирувань 

фінансових інструментів і було отримано наступний результат: універсального метода про-

гнозування не існує – кожний метод має свої переваги та недоліки, в залежності від обста-

вин. Ці обставини можуть бути виражені кількісно і ось деякі з них: 

 показник Херста [2] на даному інвестиційному горизонті та на рівень вище; 

 дисперсія (але необхідно розуміти, що дисперсія вибірки тісно пов’язана з показником 

Херста і цю характеристику слід використовувати для короткострокових прогнозів); 

 час прийняття рішень… 

І деякі інші характеристики, на яких на доповіді автор сконцентрує основну увагу. 

Оскільки ці характеристики можуть бути виражені числами, та якщо ще й виконати фа-

зифікацію їх значень, то очевидною стає можливість створення агентної системи на базі пре-

цедентів. В цій системі можливо визначити, який для прогнозування слід вибирати метод, в 

залежності від наведених вище обставин. Очевидно, що необхідно закласти в агента мож-

ливість навчати свою базу прецедентних правил, тому агент повинен використовувати виб-

раний метод до тих пір, доки він працює, а у випадку «збою» перенавчити базу правил, чи 

почати використовувати ймовірнісну стратегію торгівлі, доки «нестандартна ситуація» на 

ринку не мине. 

З попереднього абзацу стає зрозумілим, що агент завжди має відкриту позицію. Це 

позбавляє необхідності вираховувати «точки прийняття рішень», коли необхідно відкривати 

позицію. Але тут є одна вада – якщо прогноз втрачає достовірність і йде негативне відхилен-

ня від прогнозу, то в певний момент необхідно закрити позицію, оцінити тенденції на ринку 

та відкрити нову позицію. Для цього пропонується використовувати коефіцієнт довіри про-

гнозу, про який буде йти мова на доповіді. Але не слід ототожнювати даний план дій з пла-

новим закриттям-відкриттям позицій, коли метод прогнозування діє. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА 

В СИСТЕМАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБРАЗІВ НА ОСНОВІ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ 

Л.Я. Нич,  Р.М. Камінський 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Підготовка висококваліфікованого персоналу, зокрема операторського, потребує 

спеціальних і ефективних методів оцінювання показників індивідуальної інтелектуальної 

діяльності персоналу. Справа в тому, що операторська діяльність в системах опрацювання 

зображень, наданих операторові після попередньої підготовки і обробки, характеризується 

використанням людиню-оператором значного інтелектуального ресурсу та високим ступе-

нем відповідальності за підготовку або прийняття рішення. В таких системах інформація у 

формі змісту, відображеного інформаційним полем – табло або монітором, подає дійсний 

стан ситуації і в той чи інший спосіб також передає динаміку об’єктів уваги: зміну показів 

приладів, зміну значень на цифровому  табло тощо. Проте, незважаючи на достатньо ефек-

тивну методологію підготовки операторів, яку використовують в ергономіці, існує певна 

проблема у виборі і оцінюванні різноманітних показників саме інтелектуальної діяльності. 

Дана робота присвячена обґрунтуванню вибору індивідуальних показників інтелектуальної 

діяльності операторів на основі даних експериментальних досліджень. 

Задача експериментальних досліджень, полягала у виявленні закономірностей та побу-

дови математичної моделі оперативності персоналу у виявленні та розпізнанні об’єктів ува-

ги, що рухались з постійною швидкістю і були видимі протягом короткого проміжку часу – 

від 1 до 3 секунд, в залежності від відстані між об’єктами сцени, які їх закривали. Розмір 

об’єктів 86  пікселів,  форма трикутна і симетрична. Об’єктами сцени були моделі хмар. 

Моменти появи об’єктів випадкові і розподілені рівномірно в інтервалі 30 – 90 секунд. В мо-

мент, коли перший піксель об’єкта уваги ставав видимим, включався секундомір, який в разі 

виявлення об’єкта, зупинявся оператором відповідною клавішею. Час пошуку і виявлення 

об’єктів, тобто час опрацювання зображення сцени, фактично повністю визначається 

функціональним станом оператора, роботою зорового аналізатора та мисленими процесами 

мозку і складає основну частину інтелектуальної діяльності оператора. Тривалість експери-

ментів становила 80 – 100 хвилин. В якості операторів погодились взяти участь 8 чоловік 

віком 19 – 22 роки. 

Часові послідовності, які розглядаються в даній роботі характеризують індивідуальні 

значення часу опрацювання наданого зображення, а саме: часу виявлення об’єкта та часу йо-

го ідентифікації. На жаль точно розділити ці два суміжних  інтервали є дуже важко. Тому 

розглядають сумарний час опрацювання, враховуючи той факт, що пошук, виявлення та 

ідентифікація є розумовими процесами. Послідовність значень часу опрацювання на часовій 

осі можна подати двояко: прямокутними імпульсами одиничної амплітуди з тривалістю рів-

ною часу опрацювання або або імпульсами одиничної тривалості з амплітудами рівними ча-

су опрацювання. В обох випадках, ці послідовності є дискретними одномірними випадкови-

ми процесами. Головним для вибору або визначення методології обробки та аналізу таких 

процесів є вияснення наявності стаціонарності.  

Загалом, для отриманих послідовностей значення показника Герста 5.0H , що свід-

чить про антиперсистентність часового ряду, а отже і про його нестаціонарність та наявність 

тренду. Крім того, дані послідовності є нееквідистантними стосовно моментів настання 

подій, а тому їх можна розглядати з точки зору теорії випадкових потоків. Відмінність часо-

вих послідовностей від випадкових потоків полягає в тому, що випадкові потоки характери-

зуються лише розподілом ймовірностей моментів настання подій, в той час як часові 

послідовності характеризуються ще й розподілом ймовірностей значень своїх елементів та 

розвитком в часі тенденції їхньої поведінки, тобто включають динамічну компоненту (тренд 

зміни значень характеристик елементів) та статичну (розподіл значень характеристик цих 

елементів).    
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Кожен індивідуальний експеримент був проведений за однакових умов – один і той 

самий сценарій та ті ж параметри і характеристики сцени. Це означає, що динамічна компо-

нента для всіх послідовностей є однією і тією ж і її для оцінювання ефективності діяльності 

можна не розглядати. Об’єктом експериментального дослідження є оперативність людини-

оператора в задачах розпізнавання рухомих об’єктів. Тому, в основу оцінювання ефектив-

ності лягає статистична компонента подана у формі вибіркового закону розподілу, його па-

раметрів та отриманих на їхній основі показників. 

Обробка результатів експериментів складалася з таких етапів. 

1. Подання даних варіаційним рядом. Оскільки варіаційний ряд є фактично порядковою 

статистикою, яка в залежності від характеру обвідної і фізичного змісту досліджувано-

го об’єкта може відповідати різним законам розподілу. Найбільш поширеним є бета-

розподіл. Особливістю цього розподілу є те, що область визначення і область значень є 

обмежені інтервалом [0, 1], тобто розподіл розглядається на одиничному квадраті. 

2. Відображення варіаційного ряду в одиничному квадраті. За допомогою описової стати-

стики визначаються параметри цього розподілу. Цей розподіл є достатньо відомим, має 

добре вивчені властивості та функцію щільності, на підставі якої можна створити 

об’єктивну систему критеріїв ідентифікації операторського персоналу за індивідуаль-

ними експериментально отриманими даними. 

3. На підставі цих параметрів і Бета-функції, визначеної за цими параметрами, будується 

функція щільності бета розподілу. Оскільки значення функції щільності є більшими за 

одиницю приводимо її до інтервалу  [0, 1], діленням кожного значення на максимальне. 

4. Використовуючи значення отриманої функції щільності бета розподілу, визначаємо 

моду, координати півширини на висоті 0,5 функції щільності бета розподілу.   

В результаті проведених експериментів, для отриманих даних, які в сукупності утво-

рюють вибірку обмежених варіант, визначено показники описової статистики: вибіркове се-

реднє, дисперсію та середнє квадратичне відхилення, асиметрію і ексцес. Всі ці параметри є 

функціями обсягу вибірки та ФС (функціонального стану) людини-оператора, а отже 

відповідними статистичними індивідуальними  емпіричними  оцінками. Так як індивідуальні 

значення часу опрацювання динамічних образів лежать в межах сегмента  maxmin , yy , зна-

чення асиметрії, ексцесу, а також відсутність рівності між модою, медіаною та середнім, 

підтверджують те, що застосування апарату, який використовується у випадку нормального 

розподілу є некоректним. Правомірність переходу до неперервного розподілу для опису дис-

кретних обмежених на сегменті  maxmin , yy  даних, в цьому випадку може бути обґрунтована 

тим, що значення елементів послідовності належать множині  дійсних додатних чисел. 

Індивідуальні відмінності як оцінки ефективності ефQ  визначені з функції щільності 

бета розподілу в такий спосіб 
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AsMo
Qеф , 

де  Mo  – мода, As  – асиметрія, 21 ,   – координати точок ширини функції щільності на по-

ловині її висоти. В табл. 1 наведено індивідуальні оцінки ефективності інтелектуальної 

діяльності учасників дослідження. 

Таблиця 1 

Оператори О-3 О-7 О-2 О-1 О-4 О-6 О-8 О-5 

Оцінки  12.09 8.78 6.25 4.24 0.72 0.55 0.32 0.27 

Отримані оцінки ефективності опрацювання наданих динамічних образів дуже сильно 

відрізняються, оскільки базуються на характері форми індивідуальної функції щільності, яка 

для бета розподілу може мати різний вигляд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОИСКА ЛИЦ НА 

ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Ю.А. Олейник, В.Н. Кучерявый 

НТУУ «Киевский политехнический институт» 

 

В наше время происходит лавинообразное увеличение числа мультимедиа-ресурсов, 

соответственно возрастают и требования к средствам их систематизации и поиска. Очень 

важной задачей является задача распознавания лиц, так как ее решение необходимо в раз-

личных сферах деятельности: начиная от стремительно развивающихся социальных сетей и 

заканчивая областью криминалистики. И хотя к данной задаче применимы общие методы 

поиска и классификации, она требует более высокой точности решения. Подобное требова-

ние объясняется сложностью строения самого лица и множеством деталей, затрудняющих 

выделения общих типов лиц, а также множеством других предметов, которые могут присут-

ствовать на изображении. 

Существует довольно большое число методов, позволяющих обрабатывать изображе-

ния лиц: метод собственных лиц, нейросети и т.д. Среди них можно выделить алгоритмы, 

основанные на скрытых марковских моделях. Данный метод показывает одни из самых вы-

соких результатов в задачах распознавания лиц.  

Прежде чем перейти к рассмотрению моделей, рассмотрим, что представляет собой 

Марковский процесс. Процесс )(t  называется марковским, если для любого u  при  фикси-

рованном   xu )(  величина  ),(t  ut   не зависит от  ),(s  uus  0 . 

Далее будут рассмотрены марковские модели, в которых наблюдаемая последователь-

ность – это результат переходов в соответствии с обозначенными вероятностями. В данном 

случае скрытая марковская модель (далее СММ)- это результат двух случайных процессов. 

Первый – скрытый процесс – его никак нельзя зарегистрировать, но его можно охарактери-

зовать с помощью другого случайного процесса, который предоставляет нам набор сигна-

лов – наблюдаемую последовательность. 

Для определения СММ необходимо задать следующие элементы : 

1. N  – число скрытых состояний в модели, множество которых обозначается как  

},...,,{ 21 NSSSS  . 

2. M  – число различных символов наблюдения ,которые могут порождаться моделью,  

т.е размер дискретного алфавита. Данное множество обозначается как 

},...,,{ 21 MvvvV  . 

3. Распределение вероятностей переходов между состояниями. }{ ijaA  , где 

]|[ 1 itjtij SqSqPa  
, Nji  ,1 . 

4. Распределение вероятностей появления символов в j -том состоянии )(kbB j , где   

]|[)( jtkj SqvPkb  , Nj 1 . 

5. Распределение вероятностей начального состояния }{ i   где ][ 1 ii SqP  , 

Ni 1 . 

В отличие от классической СММ,введем дополнительный параметр ),( khci - вероят-

ность того, что находясь в состоянии iS  и наблюдая hv  следующее наблюдение будет kv . 

Ввод данного параметра предоставляет возможность влияния текущего наблюдаемого состо-

яния на последующие (т.е учитывает связи между наблюдениями), что дает более точные ре-

зультаты при анализе изображений и тем более их последовательности. 

Таким образом, ССМ представляет собой ),,,( CBA  ,  а не как в классическом слу-

чае ),,( BA  . Вероятность перехода из состояния iS  с наблюдением hv  в состояние 
jS  с 

наблюдением kv  будет вычисляться как  ),( khcba ijhij
. 
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При анализе изображений последовательность наблюдений (вектор наблюдений) может 

извлекаться различными способами, в силу чего описательные способности полученных мо-

делей могут различаться. Наиболее предпочтительным является вариант сканирования изоб-

ражения прямоугольным окном. Для уменьшения вероятности потери данных на границах 

блоков, рекомендуется сканировать изображение таким образом, чтобы соседние блоки пик-

селей перекрывались друг другом. Значение перекрытия подбирается экспериментально.  

Для снижения вычислительной сложности и уменьшения пространства признаков, каж-

дый извлеченный блок пикселей подвергается некоторому преобразованию, в результате ко-

торого получается некоторый набор числовых данных, который и является вектором наблю-

дений. Наиболее подходящими для поставленной задачи являются два преобразования: Ка-

рунена-Лоэва и дискретно-косинусное преобразование. 

Далее, полученные вектора распределяются по состояниям модели. Здесь необходимо 

отметить, что каждая отдельная СММ представляет некоторый класс объектов. Тогда состо-

яния модели определяют некоторые ключевые признаки класса. К примеру, СММ для поиска 

лиц состоит из 5 суперсостояний, соответствующих областям лица (лобовая часть, глаза, нос, 

рот, подбородок), каждое из которых делится на отдельные состояния. Переход в следующее 

состояние возможен только после предыдущего, а переход в следующее суперсостояние 

возможен только после всех состояний текущего суперсостояния. Вероятность принадлеж-

ности некоторого объекта заданному классу, оценивается как вероятность генерации сигна-

ла, соответствующего его вектору признаков. 

Основная проблема при поиске лиц с помощью скрытых марковских моделей заключа-

ется в том, что методы, основанные на этих моделях, дают лишь оценку соответствия модели 

изображению. Иными словами, эта оценка позволяет решить, какая из моделей соответствует 

изображению больше, чем остальные. 

Вторая проблема заключается в том, что на данном этапе не представляется возмож-

ным использовать СММ для поиска расстояния между двумя отдельными изображениями. 

Это объясняется тем, что алгоритмы поиска требуют обученной модели: обучение модели на 

одном изображении является проблематичным.  

В связи с этим целесообразно применять СММ с дополнительным параметром, так как 

в этом случае учитываются связи между наблюдениями и, соответственно, повышается уро-

вень обучения модели. При применение обеих моделей на наборах изображений Fisher Iris 

set СММ с дополнительным параметром обеспечивала точность 75%, тогда как классическая 

модель всего лишь 35%. Таким образом, можно сделать вывод ,что при анализе изображений 

с помощью СММ необходимо учитывать связи между наблюдениями для получения более 

точных результатов, хотя для этого необходимо большое количество данных, что не всегда 

возможно при практической реализации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ СО СВОБОДНОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

В.А. Опанасенко 

Национальный университет кораблестроения 

 

Определение гидродинамических нагрузок на корпуса судов - важная задача судостро-

ения. Теоретической основой для многих практических методов расчета качки и нагрузок на 

судно является теория плоских сечений, позволяющая свести задачу о трёхмерном обтекании 

водой корпуса судна к двумерной. Задача решается в нелинейной постановке с учетом пере-

мещения свободной поверхности. Нелинейные граничные условия удовлетворяются для те-

кущего положения контура сечения и свободной поверхности. Жидкость считается идеаль-

ной и несжимаемой, в начальный момент находится в состоянии покоя. Область течения 

ограничена свободной поверхностью воды, погруженной частью контура, произвольной ли-

нией на расстоянии, где ее влиянием на движение близ контура можно пренебречь. Для рас-

чета течения используется теория комплексного потенциала. Через комплексный потенциал 

определяется скорость течения жидкости  

     
dz

d
yxviyxvzw yx


 ,, ,    (1) 

где ( ) ( , ) ( , )z x y i x y     - комплексный потенциал, z x iy   - комплексная переменная;   - 

действительный потенциал;  - функция тока; i  - мнимая единица. Комплексный потенциал 

должен быть аналитической функцией в области течения и удовлетворять соответствующим 

граничным условиям. На свободной поверхности в начальный момент времени 0 . Изме-

нение граничного значения потенциала во времени определяется на основе интеграла Бер-

нулли, давление на свободной поверхности равняется атмосферному  

yg
v

dt

d




2

2

,      (2) 

где dt – изменение времени, v - скорость точек границы, y - ордината положения точки.  

 
Рис.1 – Алгоритм моделирования перемещения свободной поверхности 

На контуре шпангоута задается функция тока      

P

P

n dvPP

0

0 . Перемещение 

свободной поверхности по времени определяется по Эйлерово-Лагранжевой схеме [1], 
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    (3) 

Комплексный метод граничных элементов (КМГЭ) позволяет свести эту задачу к си-

стеме линейных алгебраических уравнений относительно значений потенциала в узловых 

точках, расположенных на границе области. Разрешающая система уравнений получается на 

основе интегральной формулы Коши, которая связывает значение аналитической функции в 

некоторой точке z0 замкнутой области с интегралом по границе области Г. Интеграл записы-

вается как сумма интегралов по элементам границы Гi = [zi, zi+1], где zi (i = 1, … , N), узловые 

точки элементов: 

 
 

0
10 0

( )
2

i

N

i

z z
i z dz dz

z z z z 

 
   

 
  .      (4) 

С использованием метода наименьших квадратов (МНК) разрешающая система урав-

нений получается из условия минимума квадрата отклонения между левой и правой частями 

интеграла Коши [2]. 

  min,Ã)Ã(')()(2

2

Ã 1

2   


dpVzUzS
N

k

kkkk      (5) 

где ,k kU V  – коэффициенты влияния k-того узла, полученные через узловые значения ком-

плексного потенциала при его интерполяции полиномами Эрмита третьей степени, которая 

обеспечивает непрерывные производные на границе (класс гладкости С
1
). При определенном 

комплексном потенциале, вычисляется скорость течения v, давление из интеграла Бернулли, 

интегрированием давления сила, действующая на жесткий контур. 
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где F – полная сила, Fd – гидродинамическая составляющая. Для исследований разработано 

программное обеспечение. Использование МНК позволило получить определенную стой-

кость решения в зонах стыка свободной поверхности и жесткого контура, где граничные 

условия меняются (рис. 2). На рис. 3. расчет гидродинамической силы. 

 
Рис.2 – Перемещение свободной поверхности 

 
Рис.3 – Зависимость величины гидро- 

динамической силы от времени 
 

Литература 

1. Longuet-Higgins, M.S. & Cokelet, E.D., “The Deformation of Steep Surface Waves on Water: I. A Nu-

merical Method of Computation”, Proceedings of Royal Society, London A, Vol. 350, pp.1-26, 1976. 

2. Суслов С.В., Опанасенко В.А. Комлексний метод граничних елементів за найменшим 

квадратичним відхиленням для моделювання плоскої течії води, викликаної рухом контуру 

шпангоуту // Зб.наук.праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2009. – №1 (424). – C. 48–52. 



Математичне моделювання   СІ - 2011 

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 465 

ЕЛЕКТРОННЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕВОЛЬВЕНТНОЇ КІНЕМАТИЧНОЇ 

ЗУБЧАСТОЇ ПАРИ 

К. Я. Охріменко, П. В. Дяченко 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Математичне моделювання динаміки евольвентної кінематичної зубчастої пари (редук-

тора), дає змогу значно зменшити обсяг відповідних натурних випробувань, вирішити такі 

проектні задачі, як аналіз функціонування її елементів (валів, зубчастих коліс), обчислення 

резонансних частот та амплітуд їх коливань. 
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Рис. 1 – Математична модель динаміки зубчастого зачеплення. 

З цією метою складається математична модель динаміки об’єкту у вигляді системи ди-

ференціальних рівнянь, порядок та розмірність якої з заданим ступенем деталізації описує 

досліджувані коливні процеси. Розширені можливості дослідження динаміки коливальної 

системи надає імітаційне моделювання. Основою імітаційного моделювання є електронна 

модель об’єкту дослідження, яка у свою чергу створюється на основі існуючої математичної 

моделі. Вплив на розв’язок системи диференціальних рівнянь таких факторів як різка зміна 

моменту зовнішнього навантаження, зміна конструктивних параметрів елементів, коливання 



СІ – 2011   Математичне моделювання 

466 1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 

температури середовища, тощо, доцільніше здійснювати шляхом застосування методики 

аналогового електронного моделювання на електронній моделі. 

Основними етапами методики електронного моделювання [1], є приведення рівнянь си-

стеми до вигляду зручного для моделювання, та вибір структурної схеми моделювання і об-

числювальних блоків. Перетворену до вигляду зручного для електронного моделювання сис-

тему диференціальних рівнянь, що розглядається у доповіді наведено на рис. 1, де 

3..., крутильні коливання валів та зубчастих коліс навколо власних осей; 

zzyy

2121 ,,,  крутильні коливання валів та зубчастих коліс у площинах х та у що визнача-

ються відповідною моделлю динаміки; х1, х2 – поздовжні коливання валів; y1, y2, z1, z2 – попе-

речні коливання валів у площинах y, z відповідно. Структурну схему моделювання наведеної 

математичної моделі, показано на рис. 2. 
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Рис. 2 – Структурна схема моделювання системи диференціальних рівнянь. 

У наведеній схемі, M, J,…– зовнішні константи, що відповідають масо-жорсткісним 

та демпфуючим параметрам модельованої механічної системи; φ, φ1,…– обчислювальні бло-

ки, основним вмістом яких є інтегратори, суматори та блоки множення. Наведена на рис. 2 

структура, реалізована у вигляді імітаційної моделі у середовищі Matlab-Simulink. 
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ТОЧНІСТЬ НАВЕДЕННЯ РОБОТА 

Ю.В. Пепа 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

 

При розробці системи приводів мобільного робота (МР) одне з основних завдань поля-

гає у забезпеченні такої точності наведення на задану траєкторію [1], щоб похибка пози-

ціонування не перевищувала заданого значення. Завдання зводиться до вибору похибок 

окремих модулів, наприклад, колеса МР. Для вирішення цього завдання спочатку встанови-

мо зв’язок між похибками модулів і похибкою наведення МР. Під похибкою модуля будемо 

розуміти відхилення дійсного стану вихідної ланки модуля від його номінального положен-

ня. 

У загальному випадку похибка позиціонування k -го модуля може бути визначена дво-

ма векторами лінійної kr


  і кутової k


 похибок. 

Розглядаючи проекції цих векторів на осі прямокутної системи координат kkk zyx  

вихідної ланки модуля в номінальному положенні, отримаємо шестимірний вектор складо-

вих: 

 Tnnnnnn zyxk  ,,,,,


, 

де nx , ny , nz  – лінійні похибки модуля по осях x , y , z ; n , n , n  – кутові похиб-

ки k -го модуля щодо цих же осей. 

Малі кутові похибки модулів підсумовуються як вектори. Тому результуюче кутове пе-

реміщення вихідної ланки робота (окремого колеса) може бути записано у вигляді 

 
k

k


. 

Кожне кутове переміщення вихідної ланки k -го модуля спричиняє лінійне зміщення 

МР kr


, яке може бути знайдено за формулою 

knkk rr


  .            (1) 

Тоді при наявності кутових похибок у кожному модулі лінійна похибка МР 
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де knr


 – радіус-вектор, який визначає положення початку системи координат МР щодо почат-

ку системи координат вихідної ланки k -го модуля в номінальному положенні. 

 Розкриємо вираз векторного добутку, що входить в останню формулу: 
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де kx , ky , kz  – проекції вектора кутової похибки k -го модуля на нерухомі осі; 

x

knr , y

knr , z

knr  – проекції радіус-вектора knr


. 

В матричній формі проекції вектора kr


 до можуть бути записані так: 

     kknk rr  


, 

де  knr  – матриця, складена з проекцій вектора knr


, тобто  
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Стовпець координат вектора r


 лінійної похибки положення МР, зумовленої похиб-

ками модулів, може бути знайдений за формулою 
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     k

k

knrr   .     (2) 

Лінійні похибки kr


  модулів переносяться без зміни на положення МР, а значить 

лінійна похибка наведення МР робота від лінійних похибок модулів дорівнює їх сумі: 


k

ks rr


.         (3) 

В матричній формі (3) має вигляд 

    
k

kks rMr 0 , 

де  kr  – стовпчик координат вектора лінійної похибки k -го модуля; kM 0  – матриця пере-

ходу від системи координат kkkk zyxO  вихідної ланки k -го модуля в його номінальному по-

ложенні до нерухомої системи Oxyz . 

Повна лінійна похибка наведення МР знаходиться за формулою 

 rrr s


 

або в матричній формі 

         
k k

kknkk rrMr 0 .     (4) 

Формули (2) і (3) показують, що проекції лінійної та кутової похибок наведення МР 

знаходяться як лінійні форми від кутових і лінійних похибок модулів. При цьому найбіль-

ший вплив роблять похибки модулів, розташованих ближче до основи робота. 

Об’єднуючи рівняння (1) і (4), отримаємо 

 
k

kkA00 , 

де  Tzyx  ,,,,,0  – стовпець похибок наведення МР; k  – стовпець похибок 

k -го модуля; kA0  – матриця передавальних відношень похибок k -го модуля до викликува-

ним ними похибок позиціонування МР. 

Точність модулів робота визначається з умови 

0 <  0 , 

де 0  – припустима похибка наведення МР. 

Для цього необхідно вибрати припустимі похибки модулів з умови   
k

kkA 00 . 

Складові похибки робота є лінійними комбінаціями похибок модулів. У розгорнутому 

вигляді можна записати 


  


3

1 1

3

1 1 i

m

j

ijij

i

m

j

ijijk crb ;  
 


3

1 1i

m

j

ijijk ra  при  3,2,1k , 

m  – кількість модулів робота. 

Складові похибок модулів визначаються за заданою лінійною та кутовою похибками 

модулів робота. У загальному випадку кількість цих складових дорівнює 3. При 3m  кіль-

кість невідомих дорівнює 9, при 6m  кількість невідомих дорівнює 18. Порядок визначення 

складових похибок модулів залежить від типу МР (колісний, гусеничний) і кількості мо-

дулів, що входять до компонування. Для МР загального призначення зазвичай похибки мо-

дулів значно перевершують похибки приводів, викликані помилками виготовлення. У цьому 

випадку для МР, що містить шість модулів, вирішення завдання зводиться до вирішення 

лінійної системи з шістьма невідомими. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ВИГЛЯД ОПУКЛОГО ПРОДОВЖЕННЯ КВАДРАТНИХ 

ПОЛІНОМІВ НА ОДНОМУ КЛАСІ ПОЛІРОЗМІЩЕНЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В 

ОПТИМІЗАЦІЇ  

О.С. Пічугіна  

Полтавський національний технічний університет 

 

Розглянемо підхід до поліноміальної дискретної оптимізації, що ґрунтується на зану-

ренні евклідової комбінаторної множини (ЕКМ) у арифметичний евклідів простір [1] та за-

стосуванні при оптимізації властивостей ЕКМ та її опуклої оболонки. В якості множини роз-

глядатимемо полірозміщення з повтореннями з двох елементів (до цього класу, зокрема, від-

носиться бульова множина  
n

n
n i i JB x R : x {0,1}   ), в якості цільової функції – квадрат-

ний поліном. Дана задача має широке практичне застосування у задачах розміщення вироб-

ництва, теорії розкладів тощо [2]. 

Розглянемо квадратний поліном 

1 2f (x) f (x) f (x)  , nx R ,  (1) 

де 
n

1 ij i j

i 1 i j

f (x) a x x
 

   , 
n

ij

i 1 i j

a 0
 

 ,  (2) 

n

2 i i

i 1

f (x) c x


  .  (3) 

(2) – квадратична форма (КФ), (3) – лінійна форма (ЛФ) функції (1). 

Нехай  E  –ЕКМ, а квадратний поліном (1) визначений на E . 

Задача – побудувати опукле продовження (ОП) функції (1) на ЕКМ E , тобто знайти: 

F(x) : F(x)  – опукла,  
E

F(x) f (x) .    (4) 

Зауваження. Функція (4) визначена неоднозначно, отож, ми шукатимемо одну з таких 

функцій. 

Задача (4) виникає при оптимізації довільної функції на ЕКМ: 

E
z f (x) extr  ,          (5) 

оскільки перехід до еквівалентної (5) задачі пошуку екстремуму опуклої функції: 

E
z ' F(x) extr        (6) 

дозволяє при розв'язанні використати апарат опуклого аналізу. 

Конструктивно можливість побудови ОП доведено для вершинно розташованих ЕКМ  

E  [3], тобто таких, що: 

E vert(conv(E)) vert( )   ,  (7) 

зокрема, для множин переставлень, окремих класів множин сполучень і розміщень та відпо-

відних полімножин [1,3,4]. 

Розповсюдимо результати побудови ОП квадратних поліномів з множини розміщень із 

повтореннями з двох елементів [4] на відповідну множину полірозміщень.  

Координати вектора nx R  розіб’ємо на L 1  груп змінних l , Ll J . Позначимо ln  – 

кількість елементів у l  (
L

l

l 1

n n


 ), lI  – номери змінних групи l  ( Ll J ), тоді 

    
l

L

1 n i i I
l J

x x , , x x




  . 

Щоб умова вершинної розташованості ЕКМ полірозміщень із повтореннями виконува-

лася вимагатимемо, щоб елементи кожної групи змінних були розміщеннями із повторення-

ми із відповідних двох елементів: 

 l l l

1 2G g ,g , l l

1 2 Lg g ,  l J  .     (8) 
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Нехай G  – мультимножина, утворена з множин (8): 

 

 
L

l

l J
G G ,  G 2 n


   .     (9) 

Загальною ЕКМ розміщень із повтореннями 
2

nL

E (G)  із мультимножини G  вигляду (9), 

у якій виділено L 1  підмультимножин 
lG  потужності  2 ( Ll J ) вигляду (8), називається 

множина  

1 L

2 2 2

nL n n1 LE (G) E (G ) E (G )   , де 
Ll l Jn (n )  .   (10) 

Як видно, множина 
2

nL

E (G)  є декартовим добутком множин розміщень із повтореннями 

l

2

n lE (G )  ( Ll J ), тому для побудови ОП окремих груп змінних використаємо результати ОП 

на розміщеннях із повтореннями з  [4]. 

Твердження. ОП  функції f (x) вигляду (1) на множині 
2

nL

E (G)  може служити функція: 

l l l ' l

L L L
2 2

l i ll ' i l l l i

l 1 i I l,l ' 1 i I I l 1 i I
l l '

F(x) f (x) C x AB x (C 2e ) x D E
      



                 ,  (11) 

де 
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l 1 2 l l 1 2g g ,  n g g       , Ll J ; 

L

l l

l 1

D C


  , 
L

ll'll '

l,l ' 1
l l '

E AB




  . 

При побудові ОП (11) було використано досліджені властивості множини полірозмі-

щень (10), зокрема, розташування її на гіперсфері, радіус якої залежить від мультимножини 

(9) та вимірності простору. Як видно, ОП квадратного поліному буде також квадратний по-

ліном, який відрізняється від (1) щонайбільше 2n 1 -м доданком.  

 Висновок. Представлено аналітичний вигляд опуклого продовження довільного квад-

ратного поліному, визначеного на полірозміщеннях 2

nL

E (G) , який дозволяє задачі із поліно-

міальними цільовою функцією та обмеженнями зводити до задачі опуклої оптимізації. Окрім 

теоретичної цінності, одержаний результат має широке практичне застосування [1-3]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

П.А. Плахтеев 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 

Сенсорные сети в задачах управления и сбора информации находят повсеместное при-

менение благодаря использованию удаленных модулей на основе микропроцессоров и мик-

роконтроллеров, объединенных последовательным интерфейсом. Многие производители 

выпускают унифицированные модули для интерфейсов: CAN, RS485 и протоколов 

CANOpen, Modbus, Profibus, ADAM ASCII.  Вместе с тем, представляет интерес разработка  

специализированных модулей, способных взаимодействовать с другими модулями по соот-

ветствующему интерфейсу и протоколу. 

Проводные сенсорные сети, организованные на основе распределенных систем вклю-

чают ведущие (Master) и ведомые (Slave) устройства. 

   
Рис.1 – Распределенная система 

Такую организацию имеют системы на основе популярного интерфейса  RS485 и про-

токола  ADAM ASCII  фирмы Advantech, в частности сети модулей серии ADAM4000.   

Взаимодействие ведущего с ведомыми модулями вида запрос-ответ (рис. 2) требует: 

 присвоения адресов ведомым модулям  A1..Ak; 

 определения строк – запросов;  

 определения строк – ответов. 

 

 
Рис. 2 – Взаимодействие вида запрос – ответ 

Контроль за достоверностью данных и идентификацией завершения циклов обмена 

возлагается на аппаратные и программные средства различных уровней протокола обмена. 

Вместе с тем, увеличение длины запросов и ответов, увеличивает продолжительность циклов 

обмена, цикла управления в целом, либо ограничивает число модулей в сети. При вынуж-

денном сокращении числа элементов сети (для уменьшения энергопотребления, стоимости и 

пр.) целесообразно использование многофункциональных специализированных микро-

контроллерных модулей. 

Опыт разработки микроконтроллерных устройств и анализ состава серийно-

выпускаемых модулей показывает, что 8-разрядные микроконтроллеры успешно выполняют 

коммуникационные функции и обработку данных. В частности, модули ADAM4000 постро-

ены на основе 8- разрядных микроконтроллеров фирм Motorola и Winbond. 

В настоящее время быстро заполняет рынок продукция фирмы Atmel: 8- разрядные 

AVR микроконтроллеры семейств tiny, mega, CAN, USB; радиочастотные модули; 32- раз-

рядные микроконтроллеры  AT91 c ядром  ARM7, ARM9, Cortex-M3. Развивается  новое се-

мейство 32-разрядных микроконтроллеров/ЦПОС семейства AVR32. На выбор микро-

контроллера оказывают влияние такие факторы как: эффективность архитектуры МК и 

функциональная достаточность; доступность и стоимость МК; качество документации и тех-

ническая поддержка разработчика. 
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Представляет интерес разработка модулей на основе AVR микроконтроллеров в част-

ности на базе распространённых функционально развитых микроконтроллеров 

ATmega8/48/88. 

Функциональная схема модуля сенсорной сети на основе микроконтроллера Atmel 

ATmega8 приведена на рис. 4. На основе этой схемы  можно построить ряд специализиро-

ванных модулей для распределенных систем. 

 

 

Рисунок 4 – Построение модуля сенсорной сети на основе МК ATmega8:  

а) модуль управления двигателем; б) модуль согласования интерфейсов 

Модуль управления двигателем предназначен для управления мощным коллекторным 

двигателем постоянного тока (ДПТ) через симисторный фазовый регулятор (СФР). Датчик 

скорости V используется для организации контура обратной связи по скорости. 

Модуль согласования интерфейсов является мостом между интерфейсом RS485 сети, 

интерфейсом RS232. С его помощью обеспечивается доступ к элементам с несовместимыми 

интерфейсами. 

Применение таких многофункциональных модулей при построении проводной сенсор-

ной сети ведет к уменьшению количества элементов сети, без потери функциональности. 

Таким образом, на основе распространенных AVR микроконтроллеров может быть со-

здана линейка специализированных модулей  для построения проводной сенсорной сети на 

основе интерфейса RS485 с протоколом ADAM ASCII, обладающие невысокой стоимостью 

и большой функциональностью. Алгоритмы, заложенные в программы, могут быть исполь-

зованы при проектировании элементов сенсорных сетей на основе других интерфейсов и 

протоколов. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО СИНТЕЗУ  ОПТИМІЗОВАНИХ 

ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ 

В.В. Різник, Т.М. Броницький, В.Я.Чорненький  

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Під час комп’ютерного синтезу циклічних кодів з високими якісними показниками  за 

коректувальною здатністю, довжиною кодових комбінацій, рівнем захисту від несанкціоно-

ваного доступу і потужністю коду перед інженером-дослідником постає проблема прийняття 

оптимального рішення щодо обрання різновиду математичної моделі, за якою здійснюються 

обчислення. Циклічні коди Боуза, Чоудхурі, Хоквінхема (коди БЧХ) вимагають знаходження 

твірного полінома, вигляд якого залежить від двох параметрів: довжини кодового слова  S  та 

максимально можливої кількості виправлених помилок t. Решта параметрів, що беруть участь 

у побудові твірного полінома, можуть визначатися за допомогою спеціальних таблиць і до-

поміжних співвідношень [1]. При цьому  необхідно дотримуватися наступних залежностей:  

,12,12  hStd      (1)  

де d – мінімальна кодова відстань; h – величина, яка визначає обрання числа контрольних си-

мволів k  і пов’язана з  h  та  t  наступним співвідношенням: 

  .)1(log2 tShtk       (2) 

З іншого боку, число контрольних символів визначається твірним поліномом [2] і дорі-

внює його степені. Зі збільшенням значення h довжина коду  S стає дуже великою, що ускла-

днює технічну реалізацію пристроїв кодування та декодування. Теоретично БЧХ-коди мо-

жуть виправляти довільну кількість помилок, але за умови  подолання проблем, пов’язаних як 

із пошуком відповідних твірних поліномів та побудови мінімальних незвідних в полі Ґалуа 

GF(2) поліномів для багатопозиційних кодових послідовностей, так й зі зростанням складно-

сті приймально-передавальної апаратури та зменшенням швидкості пересилання повідомлень 

каналами зв'язку. 

При традиційному підході задача зводиться до побудови супровідної матриці полінома   
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та здійсненні над нею обчислювальних операцій, в результаті яких знаходять твірну кодову 

послідовність для синтезу циклічного коду зі заданими параметрами.  

Евристичний підхід до побудови оптимізованого циклічного коду полягає у      впоряд-

куванні елементів правого стовпчика супровідної матриці за алгоритмом, що не потребує 

пошуку твірних поліномів.  
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ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ НА КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЯХ ПРИ УМОВІ 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ 

О.А. Родіонова 

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Значне місце серед прикладних задач належить екстремальним задачам на комбінатор-

них конфігураціях при умові багатокритеріальності, для яких векторний критерій визнача-

ється на певній комбінаторній конфігурації. Увага до вказаного типу задач зумовлена тим, 

що їх умови відповідають властивостям відповідної конфігурації. Одним із шляхів розвитку 

методів розв’язування екстремальних задач є застосування підходів, що ґрунтуються на за-

стосуванні теорії графів. Перевагою використання є наочність графічного представлення, а 

також можливість одержання нових підходів до розв’язування екстремальних комбінаторних 

задач, які дозволяють врахувати властивості комбінаторних конфігурацій.  Дана робота є 

продовженням досліджень [1-3].  

Постановка задачі. Нехай задані множини  ,,...,2,1 mX    ,,...,, 21 nyyyY   і нехай на 

Y задане упорядкування: ....21 nyyyY   Відображення ,: YX  що задовольняє де-

який комплекс обмежень ,  будемо називати конфігурацією. Комплекс обмежень , що за-

довольняє відображення ,  визначає деякий клас конфігурації, який відповідає умовам 

комбінаторних конструкції в задачі [3]. 

Критерії оптимальності задачі можуть бути представлені набором функцій 





k

i

liij Njxcxf
1

,)(  або у вигляді векторного критерію         .,...,, 21 xfxfxfxF l . 

Екстремальну задачу на комбінаторній конфігурації при умові багатокритеріальності 

сформулюємо наступним чином: знайти екстремальне значення векторного критерію, що 

належить комбінаторній конфігурації. 

Підхід до розв’язування задачі. У [1, 2] представлено метод локалізації значення фун-

кції на комбінаторних множинах, що дозволяє значно скоротити кількість варіантів перебору 

точок комбінаторної конфігурації. Суть алгоритму полягає у поступовому поглибленні у 

структуру графа комбінаторної конфігурації, розбитого на підграфи, причому відкидаються 

ті підграфи, які не можуть містити розв'язку. Вище вказаний алгоритм програмно реалізова-

ний та проведені числові експерименти. Розрахунки показали ефективність даного алгорит-

му для розглядуваного класу задач, оскільки кількість варіантів перебору значно скорочуєть-

ся. 

Більшість екстремальних задач, крім умови належності розв’язку деякій комбінаторній 

конфігурації, містять додаткові обмеження. Якщо представити ці обмеження комбінаторної 

задачі у вигляді функцій, значення яких потрібно локалізувати, і застосувати модифікацію 

методу локалізації значення функції на комбінаторній конфігурації, то екстремальне значен-

ня функції слід шукати серед набору відфільтрованих точок, використовуючи властивості 

конфігурації, впорядкувавши точки відповідним чином. 

Для теоретичних та прикладних досліджень сформульована задача є актуальною, а за-

пропонований шлях пошуку розв’язків використовується в загальному методі розв’язування 

екстремальних задач при умові багатокритеріальності. Подальші дослідження плануються в 

сфері розробки загального алгоритму на різних комбінаторних конфігураціях. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ  

А.В. Рябушенко, К.В. Богуш 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

Вступ  

Для аналізу та прогнозування даних за наявності випадкових впливів, використовується 

потужний математичний апарат, а саме статистичні методи прогнозування. Вихідними дани-

ми слугують часові ряди випадкових процесів. Маючи часовий ряд, дослідник має встанови-

ти тип випадкового процесу, який дозволить виявити закономірності та використати ці зако-

номірності для прогнозування часових рядів. 

Для порівняння моделей кандидатів випадкового процесу застосовуються показники 

оцінки точності прогнозування. Існує велика кількість різноманітних показників оцінки точ-

ності прогнозування, але, як буде показано далі, кожному з них притаманні певні недоліки 

[1]. Тому серед них не можна виділити єдиний універсальний показник оцінки точності. За-

стосування ж невірних показників для оцінки точності може призвести до отримання хибно-

го висновку відносно того, яка модель є більш точною. 

Тому актуальною є проблема порівняння, класифікації та надання рекомендацій щодо 

застосування різних методів оцінки точності.  

Мета роботи полягає у порівнянні та класифікації методів оцінки точності прогнозу-

вання, висуненні вимог, що мають задовольняти  оцінки точності прогнозування та надання 

рекомендацій, щодо доцільності застосування різних методів оцінки точності прогнозування.  

Об’єкт дослідження – прогнозування випадкові процесів з трендом.  

Предмет дослідження – методи оцінки точності прогнозування.  

Методи оцінки точності прогнозування 

Для того, щоб порівняти існуючі оцінки точності прогнозування, автори пропонують 

висунути перелік вимог. Оцінки точності прогнозування повинні задовольняти наступним 

вимогам: (а) незалежність від одиниць виміру, (б) визначеність оцінки для всіх можливих 

часових рядів та моделей прогнозування, (в) однозначність інтерпретування, (г) оцінка пред-

ставляється додатнім числом на замкненому проміжку. 

Позначимо як Yt спостереження за час t та  Ft  – прогноз Yt. Тоді похибка прогнозу 

складає et=Yt-Ft. Припустимо, що є m наборів прогнозних значень та є реальні дані з кожного 

прогнозного періоду. Позначимо як E(xt) середнє значення ряду xt,  Md(xt) – медіана ряду xt  

та GE(xt) –  геометричне середнє значення ряду xt. 

Автори пропонують поділити існуючі методи оцінки точності прогнозування на чотири 

класи: оцінки залежні від масштабу, оцінки за відсотковою похибкою, оцінки за відносною 

похибкою та відносні оцінки. 

До першого класу залежних від масштабу оцінок відносяться наступні показники: се-

редньоквадратична похибка (СКП) = E(et
2
); корінь середньоквадратичної похибки (КСКП) = 

СКП ; середньоабсолютна похибка (САП) = E(|et|); медіана абсолютної похибки (МАП) = 

Md(|et|). 

Цей клас оцінок задовольняє вимогам: (б) та (г),  і не задовольняє (а) та (в). Основним 

недоліком цих оцінок є неможливість їх застосування у випадку оцінки даних різної розмір-

ності, а також зміна розмірності призводить до зміни показників точності.  

Другий клас оцінок за відсотковою похибкою є масштабно незалежним і тому викори-

стовується для порівняння прогнозів різних множин даних. Позначимо відсоткову похибку 

як 
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100
 . Найпоширеніші представники цього класу оцінок: середня абсолютна відсот-

кова похибка (САВП) = E(|pt|); медіана абсолютної відсоткової похибки (МАВП) = Md(|pt|); 

корінь середньоквадратичної відсоткової похибки (КСКВП) = )( 2

tpE ; корінь середньоква-

дратичної медіанної відсоткової похибки (КСМВП) = )( 2

tpMd . 
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Недоліком цього класу оцінок є їх невизначені або нескінченні значення у випадку Yt = 

0 при будь-якому t. Також розподіл цих показників може спотворюватися при перевазі пози-

тивних чи негативних помилок у вибірці. В цьому випадку доцільно використовувати так 

звані симетричні оцінки: симетрична середня абсолютна відсоткова похибка (сСАВП), симе-

трична медіанна абсолютна відсоткова похибка (сМАВП) [2]. 

Цей клас оцінок задовольняє вимогам: (а),  але не задовольняє вимогам: (б), (в) та (г).  

Третій клас оцінок, оцінки за відносною похибкою, для вирішення проблеми розмірно-

сті використовує відношення похибки прогнозування до похибки еталонної моделі. Позна-

чимо відносну похибку як 
*

t

t

t
e

e
r  , де et

*
 – похибка еталонної моделлі. До даного класу від-

носяться наступні похибки: відносна абсолютна похибка (ВАП) = E(|rt|); медіана відносної 

абсолютної похибки (МВАП) = Md(|rt|); геометрична відносна абсолютна похибка (ГВАП) = 

GE(|rt|). 

Суттєвим недоліком оцінок за відсотковою похибкою постає те, що et
*
 може бути бли-

зьким до нуля і rt може наближатися до нескінченності, коли et
*
 прямує до нуля. 

Цей клас оцінок задовольняє вимогам: (а) і (в),  але не задовольняє вимогам: (б) і (г).  

Четвертий клас оцінок – відносні оцінки. Позначимо МАПb  абсолютну похибку про-

гнозування еталонною моделлю. Тоді відносна оцінка МАП матиме вигляд: 

bMAП

МАП
ВіднМАП  [3]. 

Перевагою цього класу показників є однозначність інтерпретування отриманої оцінки. 

При значенні ВіднМАП < 1 – точність оцінюваного методу краща у порівнянні з еталоном, і 

при ВіднМАП > 1 – гірша.  

Цей клас оцінок задовольняє вимогам: (а), (в) і (г), але не задовольняє вимогам: (б).  

Автори пропонують визначати масштабовану похибку, як
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Тоді абсолютна масштабована похибка (АМП) визначається, як:  .tqEАМП   Це до-

зволяє задовольнити вимогу (б), окрім випадку коли всі Yi рівні, що мало ймовірно у реаль-

них вибірках даних. 

Висновки 

В роботі розглянуті чотири основні класи оцінок точності прогнозування, до яких на-

лежать велика кількість різноманітних видів оцінок. Автори наголошують на те, що серед 

всіх розглянутих методів оцінки не має такого, який би одночасно задовольняв усім вимогам, 

що висуваються до оцінок точності прогнозування. У кожного класу оцінок є власні недолі-

ки, які дослідник має враховувати при порівнянні оцінок точності прогнозування.  

Автори пропонують використовувати методи відносних оцінок точності прогнозування. 

Вони задовольняють найбільшу кількість вимог, а саме: (а), (в) і (г). Вимога (б) не задоволь-

няється лише в одному випадки коли у вибірці всі дані однакові. 
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РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ  НАГРІВУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ  ЦИСТЕРНИ 

ЗОВНІШНІМ ДЖЕРЕЛОМ ТЕПЛА  

Т. О. Савчук, А. В. Козачук 

Вінницький національний технічний університет 

 

Моделювання нагріву залізничної цистерни є складовою процесу прогнозування стану 

надзвичайної ситуації на залізничному транспорті. Одним з можливих розв’язків задачі про-

гнозування стану температурного поля залізничної цистерни є математичне моделювання 

системи цистерни. Для цього розіб’ємо цистерну на множину елементарних комірок з вимі-

рами (Δx, Δy, Δz) та застосуємо до них дискретизоване рівняння теплопередачі: 
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Записавши це рівняння для кожної комірки, сформуємо та розв’яжемо систему лінійних 

рівнянь та отримаємо інформацію про приріст температури за одиницю часу для конкретної 

комірки: 
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Але отриманий розв’язок на практиці виявився непридатним до використання, так як 

він є нестійким. Для того, щоб отримати стійкий розв’язок, скористаємося методом Дугласа-

Ганна та розіб’ємо процес розв’язку рівняння на три ітерації: 
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Послідовно розв’язуючи систему рівнянь на кожній ітерації, отримуємо стійкий 

розв’язок поставленої задачі. На основі описаної математичної моделі була розроблена про-

грама для моделювання нагріву залізничної цистерни. Порівняння результатів моделювання 

з експериментальними даними наведене на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Порівняння результатів моделювання з експериментальними даними. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Е.Л. Сергеева 

Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет» 

 

Процессы тления терриконов горнопромышленных регионов сопровождаются эмисси-

ей тепла и вредных газов (таких как CH4, CO2, H2S и др.). Данные теплового канала сканера 

Landsat-TM (10,4–12,5 мкм) позволяют производить оценку приповерхностной температуры 

и выявлять зоны повышенного тепловыделения [1]. 

Предложен подход к локализации очагов тления терриконов и анализу направления 

распространения температурного поля территорий горнопромышленных регионов с исполь-

зованием дифференциальных операторов. 

Оценка приповерхностной температуры производится по данным теплового канала 

Landsat-TM при помощи функции Планка. Поле приповерхностных температур в i –й момент 

времени представляет собой трехмерную функцию )z,y,x(t i , заданную в каждой точке про-

странства. Вектор градиента ii tgrada 


 определяет направление, а модуль вектора градиента 

|a| i


 – скорость максимального возрастания функции )z,y,x(t i . Дивергенция вектора гради-

ента iadiv


 характеризует поток векторного поля через единицу поверхности. При 0adiv i 


 

поле является источником, при 0adiv i 


 – стоком [2]. 

Исходными данными являются разновременные космические изображения Landsat-TM 

(8 изображений, зарегистрированных в период с 1985 по 2009 гг.). Исследуемый участок, 

террикон шахты им. Челюскинцев (г. Донецк), характеризуется присутствием зоны повы-

шенной приповерхностной температуры – источника температурного поля, последовательно 

распространяющейся в пространстве. Результаты анализа дивергенции абсолютной норми-

рованной разности температур it  и jt  указывают на наличие  источника температурного по-

ля в центральной части исследуемого участка. Карты векторного поля градиентов температур 

позволяют определить направление возрастания температуры: от подножия террикона к цен-

тральной его части. Сходство направлений векторов градиентов ia


 и ja


 и высокие значения мо-

дуля коэффициента корреляции между iadiv


и jadiv


 подтверждают сходство результатов, полу-

ченных для i –го и j –го наблюдений (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

         
 

     а)               б)            в) 
 

Рис. 1 – Результаты температурного мониторинга: а) исследуемый участок; б) карта вектор-

ного поля градиентов температур (1985 г.); в) угол между векторами градиентов температур 

(1985 г., 1986 г.) 

Применение дифференциальных операторов позволило локализовать очаг тления и 

определить направление распространения температурного поля исследуемого участка. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА НА КАРТОГРАФИЧЕСКОМ 

ИЗОБРАЖЕНИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Н.О.Соколова, О.С.Волковский  

Днепропетровский национальный университет им.О.Гончара  

 

Система глобального позиционирования (GPS) и подобные ей, предоставляют различ-

ные сервисы использования дорожной информации мобильными устройствами. Каждый из 

сервисов допускает наличие некоторого векторизованного варианта карты дорог, которая 

находится на сервере, программы-клиента, и системы связи между клиентской частью и сер-

вером. Такие системы сильно зависимы от наличия связи с сервером и наличия нужной кар-

ты на сервере. Наряду с этим в Интернете можно найти немалое количество географических 

карт разнообразного содержания, сохраненных в стандартных графических форматах и раз-

личного масштаба (от планов городов и поселков до карт стран и континентов).  

Задачей исследования была разработка программы автоматизации поиска маршрута 

между двумя произвольными точками на произвольной карте обычного графического фор-

мата, создав векторную модель ее дорог.  

Поставленную задачу можно разбить на две подзадачи: 

 Перевод карты в векторную форму – поиск на ней дорог и преобразование их в 

совокупность связанных между собой точек в пространстве. 

 Поиск на созданной векторной форме карты оптимального маршрута между двумя 

заданными пользователем точками. 

Для работы в геоинформационных системах (ГИС) используются карты с высочайшей 

степенью информативности, которые необходимо векторизировать для расчетов. Интерак-

тивная векторизация (трассирование) – один из наиболее перспективных методов преобразо-

вания. Разработанная программа оснащена автоматическим векторизатором карты, так как 

нужна векторизация не всей карты, а лишь ее отдельных участков – дорог. Однако возможно 

и участие человека в процессе векторизации, например, при уточнении важности той или 

другой дороги, которая может быть связана с критериями, не отраженными на карте (загру-

женность, пробки и т.п.). Эти критерии необходимые для работы алгоритма поиска опти-

мального пути и, чем точнее они будут заданы, тем более верным будет возвращаемый про-

граммой результат.  

Разработанный алгоритм перевода карты в векторную форму имеет две особенно важ-

ные черты – нетребовательность к вычислительным ресурсам компьютера и малое время об-

работки. Нетребовательность означает, что алгоритм может быть реализован на различных 

программно-аппаратных платформах, в том числе и тех, в которых принципиально недо-

ступны большие мощности для вычисления. Это, а также скорость обработки, позволяют ис-

пользовать его непосредственно для оперативного вычисления в мобильных системах, не 

только специализированных навигационных или геоинформационных, но и общего назначе-

ния, например Java J2ME, Windows Mobile, и им подобные. На входе алгоритма может быть 

любое цветное или монохромное изображения картографического содержания, на выходе - 

связанный взвешенный граф из дорог, найденных на входном изображении. С точки зрения 

минимальности исходных данных алгоритм не является оптимальным – это оборотная сто-

рона успешной реализации нетребовательности к процессорной мощности, и быстродей-

ствию. Эта избыточность исходных данных играет одну из ключевых ролей во время поиска 

оптимального пути в них.  

Результат работы данного этапа алгоритма – двумерный вектор, битовая маска дорог 

для текущего изображения. Далее заполняем на основе созданной битовой карты массив 

вершин (строим компьютерную модель графа). Заполнение происходит путем анализа каж-

дой точки полученной битовой маски. Если значение точки “1”, на основе ее местонахожде-

ния формируется объект-”узел”, который заносится в массив узлов графа. Также проверяется 

“окраина” текущей точки - часть битового поля радиусом 2 точки. Для всех точек-узлов, ко-

торые найдены в этом окружении, для текущего узла добавляются связи с ними. Таким обра-
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зом формируется граф, который имеет в качестве узлов каждую точку “1” битового поля. Та-

кая детализация является чрезмерной для графа, поэтому уменьшаем количество узлов путем 

удаления отдельных узлов, если расстояние от каждого из них до соседних узлов не превы-

шает заданной величины.  

Результатом этого этапа будет граф, каждый узел которого отстоит от сопредельных ему 

узлов на одинаковое расстояние. Также граф уменьшится по количеству узлов, достаточного 

для работы алгоритма поиска оптимального пути. Еще на этом этапе можно провести нагруз-

ку ребер графа его длинами, в зависимости от того, нуждается в этом задача или нет.  

Для решения подзадачи поиска оптимального пути между двумя точками, выбранными 

пользователем, были выбраны эвристические алгоритмы. Семейство эвристических алгорит-

мов успешно применяется в компьютерных играх. Каждый алгоритм в своей основе имеет 

видоизмененный волновой алгоритм, но здесь целью является или определение расстояния 

между двумя объектами, или поиск пути между ними (не кратчайшего, а просто его наличие, 

есть он, или нет). Кроме того, такие алгоритмы разрабатывались с акцентом на обход препят-

ствий, но они также могут быть приспособлены для решения задачи поиска оптимального 

пути. 

Задачу поиска на созданной векторной форме карты оптимального маршрута между 

двумя заданными пользователем точками решали с помощью классического алгоритма 

Дейкстры для прохода по графам, ребра которых имеют разный вес. На каждом шагу, ищем 

необработанные узлы близкие к стартовому, потом просматриваем соседей найденного узла, 

и устанавливаем или обновляем соответствующие расстояния от старта. Этот алгоритм име-

ет преимущества по сравнению с поиском в ширину: он принимает во внимание стоимость 

или длину пути и обновляет узлы, если к ним найден лучший путь. Для реализации этого ал-

горитма список с очередью FIFO заменяется приоритетной очередью, где извлеченный узел 

имеет лучшее значение. В нашем случае это наименьшая стоимость пути от старта.  

Разработанная программа для поиска кратчайшего пути между двумя точками на карте, 

которая представляет собой графический файл формата PNG, создана в среде Eclipse 3.2, на 

языке Java, может работать на любой программно-аппаратной платформе, которая имеет 

поддержку Java Runtime Enviroment (JRE) версии 1.5. Она содержит реализацию двух алго-

ритмов: разработанного алгоритма поиска и векторизации дорог на картографическом изоб-

ражении, и алгоритма Дейкстры для поиска оптимального пути на созданной модели дорог. 

Результатом работы является изображение пути на исходной карте пометкой тех дорог, через 

которые проходит кратчайший маршрут. 

Программа была протестирована на платформе Windows (OS Windows XP/Windows 

Vista) с установленной средой JRE 1.5. В качестве исходных картографических изображений 

использовались скриншоты навигационных программ-планов городов Киев и Днепропет-

ровск компании Визиком. 

Созданную систему можно использовать как по прямому назначению (нахождение 

кратчайшего пути между двумя пунктами, используя графическое изображение карты), так и 

расширить ее возможности за счет перенесения ее на другие стационарные и мобильные 

программно-аппаратные платформы. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ХВОСТОСХОВИЩ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВТРАТ НА 

ДОВКІЛЛЯ  

О.Б. Стеля, І.О. Стеля 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 

В роботі проведено аналіз впливу відстійників Полтавського ГЗК та кар’єра на гідроге-

ологічне середовище оточуючої території. Для досліджень застосовано математичне моде-

лювання. Були використані компоненти моделі KRISFLOW [1,2], яка ґрунтується на системі 

рівнянь, що описують нестаціонарний плановий потік ґрунтових вод. Модель ґрунтується на 

скінченнорізницевому методі що застосовується для  розв’язання системи рівнянь планового 

потоку ґрунтових вод у зв’язаних між собою водоносних горизонтах: 
2
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Модель охоплює ділянку, яка обмежена на півдні берегом водосховища, на заході – руслом 

річки Псел, на сході та півночі границі області для моделювання вибрані з умови мінімізації 

впливу відстійників та кар’єру на режим ґрунтових вод. На всіх ділянках границі області за-

даються умови першого роду.  Визначена для моделювання ділянка площею близько 258 кв. 

кілометрів включає відрізок русла річки 

Сухий Кобелячек, відстійники, кар’єр, 

дренажний та обвідний канали. Для калі-

бровки були використані дані режимних 

спостережень за станом ґрунтових вод. 

Для дискретизації області використову-

валась нерівномірна різницева сітка із 

стороною комірки від 25 до 250 метрів, 

що дає  20860 розрахункових вузлів. 

Для дослідження динаміки ґрунто-

вих вод на ділянці було проведено моде-

лювання, результати якого наведені на 

рисунку 1.  

Моделювання дає можливість ви-

значати характеристики потоку  грунто-

вих вод та об’єми  можливого виносу за-

бруднень з відстійників в річку Дніпро. 

                                        

Рис.1 – Ізолінії поверхні грунтових вод       
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ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ 

ПЕТРІ-ОБ’ЄКТНОЇ МОДЕЛІ 

І.В.Стеценко 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Інтенсивне впровадження інтелектуальних технологій в різні галузі людської діяльності 

вимагає розвитку засобів формалізації процесів функціонування складних систем. Імітація 

інтелектуальної діяльності людини комп’ютерними програмами, імітаційні моделі процесів 

управління та прийняття рішень широко використовуються в гібридних інтелектуальних си-

стемах. Моделі мереж Петрі мають широкі можливості моделювання логічного виведення, 

паралельних процесів, конфліктних ситуацій. Але їх використання обмежене через необ-

хідність використовувати велику кількість елементів навіть для простих систем. В [1], [2] 

пропонується використовувати блочну структуру побудови моделей мереж Петрі, що дозво-

ляє створювати подібні фрагменти мережі Петрі простим копіюванням або вставкою 

відповідного блоку. Це в певній мірі полегшує складання моделей, але не розв’язує проблеми 

у тому випадку, коли система складається з сотень подібних елементів, взаємопов’язаних 

між собою. Наприклад, система управління транспортного руху складається з сотень і тисяч 

автомобілів, що рухаються, і десятків управляючих елементів таких, як світлофор, дорожній 

знак і т.і. 

Технологія об’єктно-орієнтованого моделювання являється потужним інструментом 

для конструювання систем, що складаються з великої кількості подібних елементів, але за-

стосування її до імітаційних моделей виявляє, що ця технологія не має ефективних інстру-

ментів для відтворення динаміки функціонування об’єктів. 

Останнім часом з’являються наукові роботи, в яких розглядається поєднання об’єктно-

орієнтованого підходу та моделювання мережами Петрі тим чи іншим способом в залежності 

від задачі, що розв’язується ([3],[4],[7]). В усіх розробках мережа Петрі модифікується тим 

чи іншим способом для того, щоб пристосувати її до вимог об’єктно-орієнтованої парадигми. 

Ці модифікації призводять до значного ускладнення інструменту мереж Петрі і знищують 

його переваги. Окрім того описані вище підходи дозволяють реалізувати великі мережі Петрі 

тільки теоретично. 

Технологія моделювання систем управління, яка розроблена, на відміну від існуючих 

технологій, дозволяє створювати моделі великих систем засобами традиційних мереж Петрі з 

часовими затримками. Для відтворення специфічних процесів управління, пов’язаних з пере-

дачею об’єкту, який управляється, інформації про стан об’єкта управління, використовують-

ся інформаційні зв’язки. 

Нехай система складається з об’єктів Оі , і = 1,...n, взаємопов’язаних між собою. 

Об’єкти моделювання (об’єкти, які управляють, і об’єкти, якими управляють) створюються з 

використанням механізму наслідування на основі класу об’єктів Петрі-імітатор (Petri_Sim). 

Клас Петрі-імітатор реалізує імітацію об’єкта, динаміка функціонування якого задана мере-

жею Петрі з часовими затримками, з конфліктними і багатоканальними переходами та з ін-

формаційними зв’язками [5]. Інформація про мережу Петрі міститься в полі Petri_net об’єкта 

Петрі-імітатор. Механізм наслідування забезпечує, що конструктор об’єкта-нащадка містить, 

у тому числі, поля об’єкта, що наслідується. Створення об’єкту здійснюється у два етапи: 

спочатку викликається статична функція з класу NetLibrary для створення мережі Петрі 

об’єкту, а потім викликається конструктор об’єкту моделювання, в який передається побудо-

вана мережа Петрі у якості аргументу. Таким чином, одна й та сама функція з класу NetLi-

brary може слугувати для створення мереж Петрі сотень об’єктів.  

Об’єкти моделювання, які є нащадками об’єкту Петрі-імітатор (Petri_Sim), назвемо 

Петрі-об’єктами. Петрі-об’єкти, по-перше, володіють усіма властивостями звичайного 

об’єкта і, по-друге, імітують функціонування об’єкта на основі мережі Петрі, опис якої 

міститься у відповідному полі (Petri_net). 

Зв’язки Петрі-об’єктів Оі між собою здійснюються двома способами: 
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 за допомогою спільних позицій (з переходів різних об’єктів маркери передаються в їх 

спільну позицію): 

],()[()..   ]()[().. jgetMarkgetNetOjgetMarkgetNetO nk     (1) 

де Оk, On – об’єкти, які мають спільну позицію з номером j, ()getNet  – метод об’єкта 

Петрі-імітатор, який повертає мережу Петрі, ()getMark  – метод об’єкта мережа Петрі, 

який повертає маркірування мережі Петрі. 

 за допомогою ініціації події (з переходу об’єкту передаються маркери у відповідні по-

зиції інших об’єктів): 

, 1]()[().. jgetMarkgetNetOm     (2) 

де Om – об’єкт, якому передається маркер в позицію з номером  j, ()getNet  – метод 

об’єкта Петрі-імітатор, який повертає мережу Петрі, ()getMark  – метод об’єкта мережа 

Петрі, який повертає маркірування мережі Петрі. 

Зв’язки (1), (2) забезпечують, що модель, яка конструктивно складається з Петрі-

об’єктів, описується мережею Петрі і зберігає всі основні властивості мережі Петрі. Слід за-

уважити, що побудова Петрі-об’єктної моделі дещо відрізняється від побудови звичайної ме-

режі Петрі. Особливо це проявляється в моделях систем, де об’єкти проявляють себе по-

одинці і в групах, як наприклад, студенти в моделі системи управління навчальним процесом 

(здають заборгованості поодинці, а відвідуються заняття - у групах) або пасажири в моделі 

системи управління транспортними перевезеннями (слідують за маршрутом – у вагонах або 

автобусах, а обирають маршрут поодинці). 

Об’єктна побудова моделі забезпечує скорочення витрат часу на відлагодження та ре-

алізацію моделі, тому з ростом складності моделі ефект від використання об’єктного підходу 

до побудови моделі швидко зростає. Підхід, який запропонований, апробований на моделі 

системи управління навчальним процесом ВНЗ і реалізований засобами мови програмування 

Java (J2SE) та інтегрованого середовища Netbeans IDE 6.5 [6]. Використання комбінованого 

підходу у порівнянні з традиційними способами (подійний підхід або використання мов 

імітаційного моделювання) дозволяє швидко конструювати алгоритм імітації великої систе-

ми. 

В результаті наукового дослідження розроблена технологія побудови моделей складних 

систем управління з використанням об’єктно-орієнтованого програмування та мереж Петрі з 

часовими затримками, з конфліктними і багатоканальними переходами та з інформаційними 

зв’язками; введено поняття Петрі-об’єкта та розроблений пакет Java-класів для моделювання 

Петрі-об’єктами; технологія апробована на прикладі моделі навчального процесу вищого 

навчального закладу. 
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Статистическое оценивание представляет собой операцию приписывания системе неко-

торого численно выраженного состояния на основе искаженных шумом наблюдений некото-

рой функции состояния системы или функции ее параметров. Оценивание называется опти-

мальным, если в основе его лежит минимизация некоторого критерия. Зачастую, в качестве 

такого критерия используется среднеквадратическое значение ошибки оценивания.  

Наиболее значительный вклад в создание эффективной процедуры вычисления оценки 

состояния внесен в результате разработки алгоритма Калмана и его последующих модифи-

каций в контексте применения в нелинейных системах [1-3]:  

 расширенный фильтр Калмана первого и второго порядков (EKF); 

 расширенный фильтр Калмана на основе квадратного корня (Square-Root EKF); 

 сигма-точечный фильтр Калмана (SPKF); 

 сигма-точечный фильтр Калмана на основе квадратного корня (Square-Root SPKF); 

 центрально-разностный фильтр Калмана (CDKF); 

 фильтры Калмана с разделенными разностями (DDKF).  

Следующим этапом развития теории фильтрации Калмана является кубатурный фильтр 

[5-7]. Его преимуществом являются улучшенные показатели точности, а также отсутствие 

процедуры нахождения производных (как в случае с EKF [4]), что является существенным 

преимуществом в случае возможных затруднений с определением матриц Якоби (или Гесса).  

Для наглядного объяснения калмановского подхода и демонстрации преимуществ алго-

ритма кубатурного фильтра (CKF) рассмотрим следующую задачу (рис.1).  

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ УТОЧНЕНИЕ 

ЭКСТРАПОЛИРОВАННЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ

Кубатурный фильтр Калмана

(начальные 

значения)

(измерения)

 (уточненные значения)

(уточненные 

значения)

Рис. 1 – Общий алгоритм оценки параметров движения цели с помощью кубатурного  

фильтра Калмана 
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Задача, представленная на рис.1, реализует процедуру измерения дальности и азимута в 

определенные моменты времени с помощью двухкоординатной РЛС. На основе этих изме-

рений оценивается четыре параметра: две координаты местоположения цели и две составля-

ющих ее скорости.  

Результаты оценки местоположения цели кубатурным фильтром Калмана приведены на 

рис. 2. Для демонстрации преимуществ кубатурного фильтра в части показателей точности 

для сравнения была проведена оценка системы расширенным фильтром Калмана.  

 
Рис. 2 – Оценка местоположения цели 

Дисперсии оценок параметров движения приведены в табл.1. Таблица содержит дис-

персии оценок параметров движения объекта и дисперсии сглаживания оценок алгоритмом 

RTS [8-9]. Алгоритм RTS позволяет дополнительно минимизировать дисперсию оценки и 

улучшить показатели точности.  

Была проведена оценка скорости движения цели. Показатели точности оценивания ско-

ростных параметров цели также включены в таблицу 1.  

График, демонстрирующий изменение скорости по каждой из координат, приведен на 

рис. 3.  Рис. 3 включает графики оценки скорости расширенным фильтром Калмана первого 

порядка и кубатурным фильтром Калмана.  

Таблица 1 

Тип фильтра Дисперсия оценки  местоположения Дисперсия оценки  скорости 

EKF 0.29841 0.10376 

CKF 0.16763 0.09648 

SR-CKF 0.16763 0.09648 

EKF (RTS) 0.17121 0.02365 

CKF (RTS) 0.04953 0.01128 

SR-CKF (RTS) 0.04953 0.01128 
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Рис. 3 – Оценка скорости движения цели 

 

Выводы: 

Использование кубатурных фильтров Калмана является перспективным при оценке па-

раметров нелинейных систем.  

Рассмотренная модификация классического алгоритма обладает улучшенными показа-

телями точности по сравнению с такими хорошо изученными модификациями как расши-

ренный фильтр Калмана, центрально-разностный фильтр Калмана и др.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ 

В.М. Таран 

Ялтинська філія Європейського університету 

 
Аналіз та прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму – задача, яка на фоні 

катастрофічних природних явищ останніх років набуває все більшої актуальності, а також є 

складною задачею аналізу динамічних процесів довільної природи, що ускладнюється присутніс-

тю в даній системі чинника ризику непередбачених ситуацій [1]. Таким чином, стає актуальною 

проблема побудови математичних моделей, а також оцінювання прогнозів за цими моделями за-

для подальшого розподілу коштів на усунення наслідків цих процесів або для завчасного укріп-

лення зсувонебезпечних ділянок. 

Для прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму створено систему: 

«Forecasting of Landslide for Southern Coast of Crimea», вподальшому «FLSSCC». 

Система призначена для прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму, а та-

кож оцінювання терміну, впродовж якого може відбутися прогнозований зсув, та обсяги вкладе-

них коштів, для котрих спостерігаються наступні особливості: 

 складний характер взаємозв’язку факторів впливу і підсистем зсувного процесу; 

 неможливість неперервного моніторингу всіх основних показників та параметрів об’єкту; 

 велика кількість зовнішніх збурень, що має неоднозначне співставлення поміж поточним 

станом об’єкту і значеннями його параметрів, що контролюються; 

 наявність дрейфу параметрів, що контролюються, це тягне за собою погіршення рівня ін-

формованості фахівців та результатів прогнозу. 

До можливостей системи слід віднести: 

 діагностування катастрофічних станів складного об’єкта в умовах неточної, неповної та су-

перечливої інформації; 

 моніторинг і прогнозування процесів за даними спостережень за зміною параметрів; 

 можливість гнучкого налаштування структури і параметрів системи для конкретних умов 

поточного стану; 

 можливість використання будь-якої доступної інформації, що поступає в базу даних систе-

ми, яка може вплинути на результат діагностування; 

 можливість самонавчання системи в конкретних умовах експлуатації. 

До основних технічних характеристик системи відносяться: 

 модульна архітектура системи (дозволяє організувати паралельну роботу окремих моду-

лів); 

 відкрита архітектура системи (уніфікований API, взаємозаміна окремих модулів); 

 робота на платформі Win32 з можливістю перенесення системи на інші платформи. 

Система не має принципових обмежень на сферу застосування. Система може працювати у 

функціонально-обмеженому режимі, якщо специфічний характер процесів не дозволяє здійсню-

вати прогнозування дрейфу контрольованих параметрів об'єкту або прогнозування буде малое-

фективним. В цьому випадку система здійснює діагностування тільки по факту. 

Система забезпечує виконання таких функцій: 

 функції введення інформації кількісного і якісного характеру, що поступає від систем спо-

стереження параметрів зсувного процесу на консоль оператора; 

 функції обміну інформацією з устаткуванням, що тестує певні параметри, і програмним за-

безпеченням для здійснення періодичного контролю параметрів технічного об'єкту; 

 функції формування звіту про результати діагностування і відображення супутньої інфор-

мації; 

 функції формування і використання бази даних спостережень за зміною контрольованих 

параметрів; 

 функції оцінки протікання процесу і виявлення порушень; 

 функції діагностування катастрофічних станів за фактом їх виникнення або за прогнозова-

ними значеннями контрольованих параметрів; 
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 функції експертного налаштування підсистеми логічного виводу, що здійснює процес діаг-

ностування; 

 функції оптимізації роботи з устаткуванням, що тестує певні параметри, і програмним за-

безпеченням для скорочення часу, що витрачається на діагностування зсувного процесу. 

Система «FLSSCC» реалізована на мові програмування Delphi 2009 з використанням техно-

логії .NET. Мова Delphi є об'єктно-орієнтованим засобом програмування, що дозволяє предста-

вити розроблені алгоритми у вигляді ієрархії класів з успадкованими властивостями і методами.  

Настройка структури і таблиць умовної ймовірності байєсовської мережі відбувається сис-

темним програмістом за допомогою блоку інтерфейсів системи. В процесі експлуатації системи, 

на підставі статистики, відбувається автоматичне коректування таблиць умовної ймовірності по 

методу налаштування параметрів байєсівської мережі з використанням навчальних прикладів. 

На наступному етапі вибирається архітектура СППР, виконується розробка її функціональ-

ної структури, узгоджуються функціональні вимоги з вимогами замовника. Розроблюється інте-

рфейс системи на основі узгоджених функціональних вимог.  

Структурна функціональна схема СППР зображена на рис. 1. 

 
В даному дослідженні пропонується система побудови прогнозів з використанням декіль-

кох методів прогнозування, якість та точність яких оцінюється експертною системою, що є скла-

довою модуля LongTimePrognose. Порівняння отриманих довгострокових прогнозів проводиться 

на основі рішення задач за допомогою традиційних методів прогнозування: регресійного аналізу, 

авторегресії, кореляційного аналізу, комплексування аналогів, методу групового врахування ар-

гументів; а короткострокового – мереж довіри Байєса [2]. При оцінюванні системою отриманих 

прогнозів вибирається найкращій (оптимальний) або будується комплексний прогноз, котрий є 

комбінацією прогнозів, побудованих за допомогою різних методів. 

Таким чином, запропоновано поєднати методи регресійного аналізу, комплексування ана-

логів та мережі довіри Байєса для моделювання і прогнозування зсувних процесів Південного 

берега Криму, які використовують попередні відомі данні для отримання оцінок прогнозу в май-

бутньому, що є новим в моделюванні цих процесів. Результати розрахунків наведено у вигляді 

таблиці. Побудовано концептуальну структуру інтелектуальної системи підтримки прийняття 

рішень відносно зсувних процесів Південного берега Криму, виділено її головні підсистеми. Реа-

лізовано інтелектуальну систему у вигляді програмного продукту на мові програмування 

Delphi2009.  
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Рис. 1 –  Функціональна структура СППР  
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РОЗПІЗНАВАННЯ МОВНИХ СИГНАЛІВ ТА ЗАДАЧА КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

Н.К. Тимофієва 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН 

України 

 

Вступ. Побудовано математичні моделі задач розпізнавання мовних сигналів та клініч-

ної діагностики з використанням теорії комбінаторної оптимізації. Показано, що вони розді-

ляються на дві підзадачі: а) пошук у бібліотеці еталонної інформації; б) задача порівняння 

еталонної і вхідної інформації. Аргументом цільової функції в них є різні типи вибірок. 

Розпізнавання мовних сигналів. Задача розпізнавання мовних сигналів полягає у зна-

ходженні для вхідного сигналу найбільш правдоподібного еталонного з усіх можливих ета-

лонних сигналів. Для розв’язання цієї задачі необхідно провести пошук певного еталону в 

бібліотеці і порівняти його із вхідним сигналом. 

Розглянемо задачу порівняння еталонного і вхідного сигналів. Уведемо дві базові мно-

жини },...,{ 1 naaA   і },...,{ ~1

i

n

ii bbB  , де Aa s  – значення сигналу у відліку s , ns ,1 , а 

ii

l Bb   відповідає відліку еталонного сигналу, }~,...,1{ nl , },...,1{ qi , q  – кількість еталон-

них сигналів. Вхідні дані, якими є ваги між елементами Aas   і ii

l Bb   задамо несиметрич-

ною матрицею 
nxnlscC
~

 , номера стовпців якої збігаються з нумерацією елементів Aas  , 

а номера рядків – з нумерацією елементів ii

l Bb  . Оскільки з кожної базової множини A і iB  

вибираються по одному елементу в строгому порядку, то отримана комбінаторна конфігу-

рація є розміщення без повторень. Позначимо її Mk  , де M  – їхня всіляка множина. Для 

визначення елементів Aas   і ii

l Bb  , що вибираються з базових множин на k -му варіанті 

розв'язку задачі, уведемо комбінаторну (0,1)-матрицю 
nnx

k

sl

k gQ
~

)()(   . Якщо 1)( k

slg  , 

то з множин A і iB  вибрана пара ),( i

ls ba , в іншому разі значення 0)( k

slg  . Для запису 

цільової функції в явному вигляді змоделюємо вхідні дані функціями натурального аргумен-

ту. Елементи матриці C  подамо числовою функцією mj 1|)( , а матриці )( kQ   – 

комбінаторною mkjf 1|),)((  , де nnm ~ .  

Задача порівняння еталонного і вхідного мовних сигналів полягає в знаходженні такого 

розміщення без повторень *k , для якого 
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подібності, яка визначає подібність між елементами еталонного і вхідного сигналів.  

Розглянемо задачу пошуку в бібліотеці еталонного сигналу. 

В цій підзадачі як ваги між еталонним і вхідним сигналами виступають величини інте-

гральних мір подібності )( *kF  , числове значення яких подамо матрицею 
'C . Номера стов-
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у ній один і відповідає номеру один вхідного сигналу A . Оскільки при порівнянні вхідного і 

еталонного сигналів із множин A  і B  вибираються два елементи, то утворений об'єкт є спо-
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Задача пошуку еталонного сигналу, який відповідає вхідному, полягає у знаходженні 

такого сполучення без повторень *' t , для якого 
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Задача клінічної діагностики. Побудуємо математичну модель задачі клінічної 

діагностики як задачу комбінаторної оптимізації. Позначимо )~,...,~{
~

*1 n
aaA   множину захво-

рювань, описання яких знаходиться в бібліотеці (множина еталонів), де елемент 
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Задача полягає у знаходженні для B
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 найбільш правдоподібного 

одного або кількох еталонів із множини )~,...,~{
~

1 naaA  , тобто за вхідними ознаками установ-

люється одне або кілька захворювань Bbd

~~
 . Ознаки в цій задачі відіграють роль критеріїв, 

за якими оцінюється її розв’язок. Як і в розпізнаванні мовних сигналів, для розв’язання цієї 

задачі необхідно провести пошук певного еталону в бібліотеці і порівняти його із вхідними 

ознаками. 

Розглянемо задачу порівняння ознак еталону ),...,,( )()(

2

)(

1

)(
'

t

q

ttt

t

vvvV  , які визначають t -е 

захворювання, і вхідних ознак )~,...,~,~(
~

~21 qvvvV  , за якими необхідно установити діагноз. По-

значимо )~,( )('

r

t

sl vvu  елементарну міру подібності між елементами множин V
~

і )(tV . Вважаємо, 

що міри подібності між елементами )()( tt

s Vv   і Vvr

~~   є вхідні дані. Їхні числові значення за-

дамо скінченною послідовністю (комбінаторною функцією натурального аргументу, яка за-

лежить від розміщення без повторень i ). Задача порівняння еталону і вхідних ознак полягає 

в знаходженні такого розміщення без повторень ),...,( **

1

*
'

i

q

ii  , для якого змодельовані 

цільові функції набувають максимального значення. 

Розглянемо задачу перебору еталонів )~,...,~{
~

*1 n
aaA  . В цій задачі як ваги між елемен-

тами Aas

~~   і вхідними даними V
~

 виступають значення інтегральних мір подібності, одер-

жаних за заданими цільовими функціями при порівнянні ознак еталону і вхідних ознак.  

Задача пошуку бібліотечного еталону, який відповідає вхідному, полягає у знаходженні 

такого сполучення без повторень, для якого значення часткових критеріїв, за якими 

оцінюється результат розв’язку, було б найбільшим.  

Висновок. Отже, як задача клінічної діагностики так і розпізнавання мовних сигналів 

розділяються на дві підзадачі: пошук у бібліотеці еталонної інформації та порівняння ета-

лонної і вхідної інформації. Для обох класів задач аргументом цільової функції в першій 

підзадачі є розміщення без повторень, а в другій – сполучення без повторень. В цих задачах 

розміщення без повторень утворюється вибиранням елементів із двох базових множин.  
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АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ В ПОЛІ ЗОРУ 

ВІДЕОКАМЕРИ 

Т.В. Торубка 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Більшість програмних пакетів для вирішення задачі виявлення об’єкта в відео зобра-

женні є вузькоспеціалізовані та розраховані на взаємодію з оператором. Проблема ефектив-

ного виявлення об’єкта в відео потоці є актуальною для систем технічного зору, систем інте-

лектуального відеоспостереження, тощо. Алгоритм виявлення об’єкта повинен бути стійким 

до шумів при оцифровці зображення, до погодних умов, наприклад: сніг, дощ, туман. Алго-

ритм повинен володіти такими характеристиками для ефективного виявлення об’єктів в ві-

део потоці: низькою обчислювальною складністю та роботою в реальному часі; виявленням 

об’єктів в різний час за наявності штучного освітлення; безвідмовною роботою за будь-яких 

погодних умов. Алгоритм виявлення об’єктів в відео потоці можна реалізувати за допомогою 

методу міжкадрової різниці, базового кадру, морфологічної обробки, кореляції та інших. Ме-

тод міжкадрової різниці базується на відніманні двох кадрів відео зображення. До його недо-

ліков можна віднести високу чутливість до шуму, а перевагою є проста реалізація та низька 

обчислювальна складність. Метод базового кадру базується на формуванні фонового зобра-

ження сцени, з яким порівнюється наступні кадри відео зображення, та на аналізі їх відмін-

ностей робиться висновок щодо руху в відео зображенні сцени. Суттєво на якість детекту-

вання руху впливає спосіб накопичення базового кадру. Перевагою даного методу є менша 

чутливість до шумів на зображенні сцени. Метод морфологічної обробки представляє собою 

аналіз зображення відносно форми об’єктів. В більшості випадків використовуються фільт-

ри, які дозволяють виявити контури на зображенні та розбити його на об’єкти. Метод коре-

ляції дозволяє найти на зображенні сцени об’єкт. Недоліком методу кореляції є висока обчи-

слювальна складність. Метод базового кадру є ефективним при виявленні об’єктів в  відео 

зображенні та непотребує значних обчислювальних ресурсів. Загальна схема виявлення 

об’єктів в відео зображенні матиме наступний вигляд: 

 
Рис. 1 – Алгоритм виявлення рухомих об’єктів.  



СІ – 2011   Математичне моделювання 

492 1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 

Алгоритм виявлення об’єкта в відео зображенні обробляє дані в YUV- форматі, що зме-

ншує обчислювальну складність та дозволяє ефективно видаляти шум. Медіанна фільтрація 

використовується для зменшення впливу шуму на базовий кадр. Наступним етапом є нако-

пичення базового кадру. Алгоритм аналізує рух в певній зоні пікселя для оновлення базового 

кадру, використовуючи ваговий коефіцієнт для фону та адаптивний коефіцієнт для руху. 

Швидкість оновлення базового кадру обернено пропорційна швидкості зафіксованого руху. 

Наступним етапом є формування маски об’єктів та визначення їх координат. Алгоритм по-

винен забезпечувати роботу в реальному часі для ефективного виявлення об’єктів. 

 

     
   а)       б) 

Рис. 2 – а) вхідне відео зображення; б) результат виконання алгоритму 

Розроблено програмний пакет для дослідження та аналізу алгоритму виявлення об’єкта 

методом базового кадру на відео зображеннях сцени. Програмний пакет створює два вікна 

для представлення вхідного відео зображення та для маски об’єктів, тобто результату вико-

нання алгоритму виявлення рухомих об’єктів. Програмний пакет використовує бібліотеку 

технічного зору OpenCV для отримання відео зображення з вебкамери. Дослідження алгори-

тму проводилось на двох відео зображеннях розміром 640х480 довжиною 5 хвилин. Резуль-

тати дослідження алгоритму виявлення об’єктів на відео зображеннях представлено в табл1. 

Таблиця 1 

Результати дослідження алгоритму виявлення об’єкта 

 Класичний метод к/с Запропонований метод к/с 

Відео 1 29,21 31, 81 

Відео 2 30,45 34,16 

Розроблено програмний пакет для дослідження алгоритму виявлення об’єктів модифі-

кованим методом базового кадру. Проаналізовано та досліджено роботу алгоритму виявлен-

ня об’єктів запропонованим методом. Алгоритм дозволяє підвищити ефективність виявлення 

об’єктів та забезпечує обробку відео зображень в реальному часі. 

 
Литература 
1. Гонсалес Р., Вудс Р. «Цифровая обработка изображений» 
2. Претт У. «Цифрова обробка зображень» 
3. Сойфер В.А. «Комп'ютерна обробка зображень» 

 



Математичне моделювання   СІ - 2011 

1 Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. 493 
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В [1-3]   предлагается создавать «живучие», «катастрофоустойчивые»  системы путем 

сохранения хотя бы базисных функций для заданной модели отказов, позволяющих вычис-

лять исходные за большее время после соответствующей реконфигурации. 

Предложена концепция  функционально-полного толерантного (ФПТ) элемента, сохра-

няющего функциональную полноту при заданной модели отказов[1-3]. 

Такой подход к элементной базе (например, к программируемым логическим схемам – 

ПЛИС) соответствует тенденциям своего рода ресурсосбережения в области отказоустойчи-

вости - использование даже ограниченных функциональных возможностей аппаратуры с от-

казами с целью адаптации к ним. 

В [4-7] показано, как строится вектор ФПТ функции четырёх переменных с учётом за-

данной классической модели однократных константных и инверсных отказов. Однако, мо-

дель отказов типа «Замыкания с доминированием», «Монтажное И, ИЛИ», «Монтажное И, 

ИЛИ с доминированием» [8-9]  не учитывалась в выводе функционально-полных толерант-

ных функций.  Предлагается более реалистичная комбинированная модель с учетом, как од-

нократных константных отказов, так и замыканий переменных. 

В работе рассматривается получение вектора булевой функции четырёх переменных, 

обладающего функциональной полнотой в смысле теоремы Поста и сохраняющего полноту в 

случае отказов. В отличие от известного подхода, учитывающего модель однократных кон-

стантных отказов, уравнение толерантности строится с учётом и модели замыканий пере-

менных.  

Для анализа обеспечения свойств несохранения констант и немонотонности в смысле 

теоремы Поста исходного булева вектора построим вектор – шаблон для четырёх перемен-

ных, модификации которого с учётом доработанной модели позволят получить уравнения  

ФПТ функций. Для достижения свойств не сохранения констант не должно быть единицы в 

15 разряде, но должна быть единица в нулевом разряде. Так как 15-му разряду  по правым 

заменам (для однократных константных отказов[1-3]) смежны разряды, отстоящие от 15-го 

на 1, 2, 4, 8 бит, т.е. разряды 14, 13, 11, 7. Поэтому в этих разрядах должны быть нули. Нуле-

вому разряду смежны по левым заменам разряды, отстоящие от 0-го на 1, 2, 4, 8 бит, т.е. раз-

ряды 1, 2, 4, 8. В этих разрядах должны быть единицы.  Таким образом, получаем вектор: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (1) 

1 1 1  1   0 1   0  0 0 0  

Поскольку бит 15 в  2.1 всегда остается равен нулю, а бит 0 всегда единице, то полу-

ченная функция немонотонна, т.е. "резервирование" не сохранения констант 0,1 автоматиче-

ски гарантирует и не монотонность.  

Обозначим "свободные" биты вектора предполагаемой ФПТ функции для n=4 некото-

рой переменной а с номером, соответствующим номеру разряда. Получим вектор: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (2) 

1 1 1 а3 1 а5 а6 0 1 а9 а10 0 а12 0 0 0  

Для анализа обеспечения свойства не нелинейности в смысле теоремы Поста вектора 

предполагаемой ФПТ функции необходимо построить таблицу линейных функций 4х аргу-

ментов. С учетом наличия четырех переменных и свободного члена такая таблица содержала 

бы 2
5
=32 строки. Очевидно, вследствие того, что на нулевом наборе аргументов предполага-

емая функция равна 1, то, рассмотрению подлежат линейные функции со свободным членом 
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=1. В таком случае нужно построить подтаблицу значений этих функций из 16 строк. Прове-

денный анализ таблиц показывает, что в отличие от модели константных отказов возникают 

дополнительные условия относительно инверсий переменных, соответствующих перемен-

ным доминирования. 

Кроме приведенных выше условий, согласно теореме Поста необходимо получить та-

кой вектор, который был бы не самодвойственен и все его модификации оставались бы не 

самодвойственны. Учитывая все модели отказов,  можно получить логическое  уравнение, 

описывающее условия сохранения функциональной полноты при комбинированной модели 

отказов для четырёх переменных. Решая это уравнение, получим ФПТ функции для комби-

нированной модели отказов. 

Таблица 1 

ФПТ функции для комбинированной модели отказов 

№ ФПТ функция 

1. х 1 х 2  х 3 х 4. 

2. х 1 х 2  х 3 х 4  х 2 х 4 х 2 х 3 = ( х 1х 4)( х 2х 3). 

3. х 2 х 4  х 3 х 4  х 1 х 4 х 2 х 3 = ( х 1 х 2)( х 3 х 4). 

4. х 1 х 3х 2 х 4.  

5. х 1 х 2  х 3 х 4  х 1 х 4 х 2 х 3 = ( х 1х 3)( х 2х 4). 

6. х 1 х 4  х 2 х 3. 

Таким образом, линейные вектора ФПТ вектора четырёх переменных ортогональны 

модификациям модели замыканий, за исключением, инверсий переменных, соответствую-

щих переменным доминирования при  замыканиях с доминированием. Необходимо при со-

ставлении уравнения толерантности вводить дополнительные условия относительно инвер-

сий переменных, соответствующих переменным доминирования. В комбинированной моде-

ли отказов имеются 6 решений. Одно из решений соответствует ФПТ функции х 1 х 2х 3 х 4 

полученной ранее только для модели однократных константных отказов. Проверка функцио-

нальной полноты новых остаточных функций для модели замыканий показывает их соответ-

ствие теореме Поста. 
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ДЕТЕРМІНІСТСЬКА МОДЕЛЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ 

В.Ю. Шадхін
1
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Черкаський державний технологічний університет, 

2
Київський Національний університет технологій та дизайну 

 

Комп’ютерні віруси можуть мати вигляд цікавих зображень, вітальних листівок або ау-

діо – чи відео файлів, які додаються до повідомлень як вкладення.  

Розглянемо епідемію комп’ютерних вірусів найпростішого виду, тобто випадок, коли 

зараження розповсюджується серед групи комп’ютерів, але видалення їх із мережі за раху-

нок лікування або ізоляції не відбувається. Така апроксимація  може виявитися прийнятною 

для початкових стадій деяких комп’ютерних вірусів («троянських коней»), оскільки в ре-

зультаті таких заражень може пройти великий проміжок часу, перш ніж розпочнеться «віру-

сний бум». Припустимо, що маємо п комп’ютерів, сприйнятливих до комп’ютерних вірусів і 

те, що в момент часу 0t групу попадає одне джерело комп’ютерного вірусу. Застосування 

саме детерміністської моделі можливе не завжди, цю модель не можна застосовувати у випа-

дку комп’ютерних епідемій, що розпочинаються при  невеликій кількості джерел 

комп’ютерних вірусів, оскільки статистичні коливання в групі заражених робочих станцій 

будуть відчутними навіть у тому випадку, коли значення п достатньо велике. 

Розглянемо однорідно перемішану групу, яка складається з n+1 комп’ютерів. Нехай в 

момент t в цій групі маємо х сприйнятливих до зараження робочих станцій та у джерел віру-

су, тобто .1 nyx Таким чином, можемо припустити, що середнє число нових випадків 

зараження комп’ютерним вірусом, що з'являються в інтервалі Δt, буде пропорційно як числу 

джерел вірусу, так і числу сприйнятливих робочих станцій. Якщо частота обміну інформаці-

єю між членами цієї мережі дорівнює β, то середнє число нових випадків, що з'явилися в ін-

тервалі Δt, буде рівним βхуΔt, так як Δх=-βхуΔt. 

Зручно змінити часову шкалу введенням змінної τ=βt; тоді рівняння руху для даного 

процесу зараження приймає вигляд 

 1 xnx
d

dx


     (1) 

при початковій умові 

.0,  nx       (2) 

Припускаємо, що комп’ютер, стає джерелом розповсюдження вірусів для інших сприй-

нятливих індивідуумів відразу після того, як він сам був заражений. 

Розв’язок рівняння (1) при умові (2) є таким: 
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x       (3) 

На практиці під час виникнення епідемій комп’ютерних вірусів реєструється число но-

вих випадків зараження робочих станцій, що з'являються за добу чи місяць. Тому більш зру-

чно роздивлятися динаміку наростання числа нових випадків, описувану так званою кривою 

вразливості. Відповідне їй рівняння має вигляд 
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Таким чином, отримана характерна властивість епідемії комп’ютерних вірусів: число 

нових випадків спочатку швидко зростає, в якийсь момент досягає максимуму, а потім зме-

ншується до нуля. Така форма кривою вразливості є математичним наслідком прийнятого 

припущення про те, що середнє число нових випадків зараження робочих станцій пропор-

ційне як числу сприйнятливих комп’ютерів до зараження, так і числу джерел комп’ютерних 

вірусів.  
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МЕТОД ВИРІШЕННЯ ДВОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ТА ЙОГО 

ОЦІНКА 

В.С. Шевченко 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

Багато практичних проблемних ситуацій, які пов’язані з доставкою, транспортуванням 

та перевезенням продукції можуть бути зведені до транспортної задачі. В класичних поста-

новках цієї задачі використовується один з критеріїв: сумарні транспортні витрати або зага-

льний час перевезення усієї продукції [1,2]. Часто виникає ситуація, коли кінцевий користу-

вач хоче отримати оптимальний (або близький до оптимального) розв’язок за цими двома 

критеріями. 

Сформулюємо класичну двокритеріальну транспортну задачу за критеріями часу та ва-

ртості. 

Математична модель задачі 

Критерій, за яким оцінюються час на перевезення: 

}{maxmin
0

ij
x

tT
ij 

  (1) 

Критерій, за яким оцінюються сумарні витрати [2]: 


 


m

i

n

j

ijij xcz
1 1

min  (2) 
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Розв’язання задачі. Запропоновано такий алгоритм розв’язання. 

Етап 1. Розв’яжемо однокритеріальну ТЗЛП за критерієм вартості методом потенціалів 

[2]. Результатом розв’язання є план перевезень cx  з відповідними мінімальними витратами 

)( cxC та загальним часом перевезень )( cxT . 

Етап 2. Розв’яжемо однокритеріальну задачі за критерієм часу не зважаючи на крите-

рій вартості [1]. Результатом розв’язання задачі є план перевезень tx , якому відповідає зага-

льний мінімальний (або близький до мінімального) час перевезень )( txT  та відповідні витра-

ти )( txC . 

Етап 3. Об’єднання розв’язків попередніх етапів у кінцевий результат. На цьому етапі 

виконується комбінування розв’язків 
tx  та 

cx  за наступним алгоритмом: 

3.1. Якщо )()( tc xTxT  , то розв’язком початкової двокритеріальної задачі (1) - (5) є 

розв’язок cx . Кінець роботи алгоритму. 

В такому випадку отримаємо мінімальні витрати за мінімальний час. Зазначимо, що та-

кий результат є ідеальним (навіть утопічним) і досягнути його майже не можливо. 

3.2. Якщо 
t

ij

t

ij

H

ij

t

ij

c

ij xxxтоxxnjmiji  ,:,1,,1),,( , де H

ijx - новий план переве-

зення (розв’язок двокритеріальної задачі (1)-(5)). Якщо 
t

ij

H

ij

t

ij

c

ij xxтоxxnjmiji  ,:,1,,1),,( . Тобто якщо плани 
tx  та 

cx  співпадають повніс-

тю або взагалі не співпадають (немає жодного спільного шляху), то розв’язком задачі є план 
tx . Кінець роботи алгоритму. 

3.3. Знаходження перетину двох планів 
tx  та 

cx : якщо 

njmixxxтоxx t

ij

t

ij

Ч

ij

t

ij

c

ij ,1,,1,,  . В результаті отримаємо 
Чx - частковий розв’язок, 

який доповнюється до допустимого на наступних кроках алгоритму. 
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4. Доповнення часткового розв’язку Чx до допустимого. 

4.1. Перерахування попиту та пропозиції для усіх перевезень, що увійшли у розв’язок 
Чx :                                                           Ч

iji

H

i xaa  , 

Ч

ijj

H

j xbb  , 

де H

ia , H

jb  - нові (змінені) пропозиція та попит відповідно. 

4.2. Визначення величини T - величини, на яку можна збільшити загальний час пере-

везень. 

4.3. Визначення максимально допустимого часу перевезень TxTT t  )(max
. 

4.4. Для кожного з пунктів призначення mjB j ,1,  , для яких сумарний обсяг поставок 

на поточний момент дорівнює нулю виконати: 

4.4.1. Розрахунок часу та витрат на перевезення продукції з розв’язку tx . Позна-

чимо їх відповідно 1

jt  та 1

jc . 

4.4.2. Розрахунок часу та витрат на перевезення продукції з розв’язку cx . Позна-

чимо їх відповідно 2

jt  та 2

jc . 

4.4.3. Якщо max

2 Tt j  , то перейти на пункт 4.4.3.1, інакше на пункт 4.4.3.2. 

4.4.3.1 Якщо 12

jj cc  , то j-ий стовпець з розв’язоку cx  копіюється у j-ий стов-

пець розв’язку Чx . Перейти на пункт 4.4. 

4.4.3.2  j-ий стовпець з розв’язоку 
tx копіюється у j-ий стовпець розв’язку Чx . 

4.5. Обрати пункти призначення, у яких продукція ще не була доставлена повністю та 

доставити в них залишкову у пунктах виробництва продукцію. В результаті отримаємо но-

вий план перевезень 
Hx  з відповідними витратами )( HxC та загальним часом перевезень 

)( HxT . 

5. Якщо )( HxC ≥ )( txC , то вважаємо, що розв’язком задачі (1)-(5) є розв’язок 
tx . Кі-

нець алгоритму. 

Отже, отримали розв’язок
Hx , де час на доставку товару більше ніж )( txT  та сумарні 

транспортні витрати більші за  )( cxC . При заданому користувачем допустимому збільшенню 

часу )( txT  на доставку товару, ми досягли зменшення сумарних транспортних витрат )( txC . 

Такий розв’язок є проміжним між розв’язками, які були отримані при розв’язанні задач пер-

шого та другого етапів. 

Експериментальним способом було встановлено, що якщо на початку роботи алгорит-

му задати незмінне на час роботи алгоритму T (тобто одне й те саме число використовува-

ти на кожній новій ітерації алгоритму), то новий план перевезень, отриманий в кінці роботи 

алгоритму, співпаде з одним з планів перевезення продукції 
tx  або 

cx . Тобто використову-

вати запропонований алгоритм стає недоцільним. Було також встановлено, що у випадку ко-

ли витрати на доставку прямопропорційні часу на перевезення товару, то у більшості випад-

ків (87%) розв’язок ТЗЛП за критерієм часу співпадає з розв’язком ТЗЛП за критерієм варто-

сті. У такому разі маємо ідеальний розв’язок, який пропонує такий план перевезень, при 

якому час та витрати на доставку є мінімальними, тобто ідеальний розв’язок. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ 

СИСТЕМИ ІЗ ІЄРАРХІЧНОЮ СТРУКТУРНОЮ СХЕМОЮ 

С. В. Щербовських 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Вступ. Забезпечення показників надійності є важливим аспектом, який розглядають як 

під час проектування, так і експлуатування технічних систем. Комплексну властивість надій-

ності, яку застосовують щодо опису відновлюваних систем, називають готовністю. Така вла-

стивість кількісно характеризується функцією готовності A(t) та функцією інтенсивності по-

току відмов z(t). Визначення цих характеристик ґрунтується на складанні та опрацюванні 

дискретно-неперервних стохастичних моделей марковського або імітаційного типів. Під час 

визначення характеристик готовності систем зі складною структурою та явищами пере-

розподілу навантаження виявляється, що процес формування дискретно-неперервних моде-

лей є набагато складнішим завданням, ніж подальший їх розрахунок, який здійснюється ста-

ндартними засобами прикладних математичних пакетів. Таким чином, постає проблема роз-

робки методів для ефективної автоматизованої побудови таких моделей. Зокрема, дослі-

дження присвячено автоматизації побудови моделей надійності для відновлюваної системи із 

ієрархічною структурною схемою. 

Результати дослідження. Досліджувана система із ієрархічною структурною схемою 

(рис. 1) містить п’ять елементів, розміщених на трьох рівнях. Структурна схема містить один 

вхідний 1 та три вихідних вузли 3, 5 і 6. У системі протікає шість процесів: процеси викорис-

тання елементів P1–P5 та процес загального ремонтування P6. Залежно від станів окремих 

елементів відбувається розподіл навантаження між ними. 

Приймаємо, що навантаження елементів P2, P4 та P5, 

приєднаних до вихідних вузлів, у працездатному номіналь-

не. Навантаження елемента P3 залежить від станів елемен-

тів P4 та P5. Якщо обидва елементи працездатні, то наван-

таження є теж номінальним. Якщо хоча б один із елементів 

непрацездатний, то навантаження складає половину від но-

мінального. І, якщо обидва непрацездатні, то навантаження 

відсутнє і P3 переходить у режим очікування. Навантаження 

елемента P1 залежить від станів елементів P2, а також P4 та 

P5 через проміжний P3. Зокрема, якщо усі елементи працез-

датні, то його навантаження номінальне. Якщо один із P2, 

P4 та P5 непрацездатний, то 2/3 від номінального, а якщо 

два, то 1/3 від номінального. І, якщо усі три непрацездатні, 

то навантаження відсутнє і P1 переходить у режим очіку-

вання. Також, якщо відбувається відмова будь-якого елеме-

нта вищого рівня ієрархії, то усі залежні втрачають наван-

таження і переходять у режим очікування. Ремонтування 

полягає у заміні усіх непрацездатних елементів на нові, у результаті чого система поверта-

ється у вихідний працездатний стан. 

Для досягнення поставленої мети для системи розроблена та складена структурно-

алгоритмічна модель. Така модель максимально наближена за описом до блок-схем надійно-

сті і встановлює взаємозв’язок між процесами, які протікають у системі, її структурою та ал-

горитмом використання та ремонтування. Параметрами моделі є властивості процесів та 

елементів структури. Розмірність складеної моделі 6 процесів та 5 елементів, а також алго-

ритм перерозподілу навантаження між елементами. 

Застосовуючи пряме комбінаторне перебирання та розроблені правила модифікування, 

на основі структурно-алгоритмічної моделі автоматично утворена проміжна модель станів та 

подій. Така модель встановлюють взаємозв’язок між станами та подіями у проекційному 

зв’язку із процесами, які протікають у системі. Параметрами станів є інформація про харак-

P1

P2

P5P4

P3

1

3
4

65

2
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Рис. 1 – Блок-схема надійнос-

ті системи із ієрархічною 

структурною схемою 
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теристики процесів, які протікають в системи, а параметрами подій є інформація про проце-

си, які завершується та розпочинаються у попередньому та наступному станах системи. Роз-

мірність утвореної моделі 27 станів та 64 подій. Звернемо увагу на такі особливості, які вра-

ховані у моделі. По-перше, один і той же стан, стосовно одних виходів може бути працездат-

ним, а стосовно інших — непрацездатним. По-друге, одна і та ж подія, стосовно одних вихо-

дів може бути відмовою, а стосовно інших — пошкодженням. 

Наступний крок полягає у перетворенні фактичних законів розподілу процесів, які про-

тікають у системі, до законів розподілу фазового типу у векторно-матричній формі [1]. По-

рядок фазового розподілу вибирається залежно від бажаної точності результату, а також від 

ступеня впливу цього процесу на систему в цілому. Точність перетворення оцінюємо похиб-

кою, яку задаємо не більше 5%, а ступінь впливу — гамма-процентною тривалістю процесу, 

яка має складати не менше 10% від тривалості найдовшого процесу в системі. Застосовуючи 

тензорне множення та узагальнене додавання таких векторно-матричних форм, на основі мо-

делі станів та подій, автоматично утворена дискретно-неперервна стохастична модель мар-

ковського типу розмірністю 486 фаз. Така модель встановлює взаємозв’язок між фазами та 

переходами системи, а також зв’язок фаз та переходів із характеристиками надійності. Пара-

метрами фаз є початкова ймовірність, а параметрами переходів — інтенсивність. Звернемо 

увагу, якщо фактичні процеси розподілені експонентціально, то фази однозначно відповіда-

тимуть станам, а переходи — подіям. Для усіх інших законів розподілу виконується розщеп-

лення станів на фази. Також, з метою порівняння результатів, застосовуючи моделювання 

випадкового руху системи графом станів та подій, на основі моделі станів та подій автомати-

чно утворена дискретно-неперервна стохастична модель імітаційного типу. Така модель міс-

тить набори статистичних вибірок інтервалів працездатності системи та моментів часу появи 

її відмов. Модель була згенерована для 1000, 10 000 та 100 000 ітерацій. За вказаними вище 

дискретно-неперервними стохастичними моделями обчислені досліджувані характеристики 

готовності системи [2]. Опрацювання моделі марковськго типу виконано стандартними ме-

тодами чисельного інтегрування з адаптивним кроком для жорстких систем диференціальних 

рівнянь. Аналіз моделі імітаційного типу виконано стандартними методами статистичної об-

робки результатів. 

Висновки. Розроблено методи для автоматизованої побудови моделей надійності від-

новлюваної системи із ієрархічною структурною схемою. Зокрема, методи забезпечують пе-

ретворення компактної та зручної у складанні структурно-алгоритмічної моделі у громіздкі 

дискретно-неперервні стохастичні моделі марковського та імітаційного типів, які безпосере-

дньо використовуються для розрахунку характеристик надійності. Застосування таких мето-

дів суттєво пришвидшує аналіз надійності відновлюваних систем із ієрархічною структурою, 

оскільки формування та подальше опрацювання станів, у яких перебуває система, та подій, 

що відбуваються в системі, тепер ефективно виконується обчислювальною машиною. Запро-

поновані методи для автоматизованої побудови моделей успішно застосовано для дослі-

дження характеристик надійності інших типів систем [3]. У практичному аспекті результати 

дослідження можуть бути використані для підвищення показників надійності розгалужених 

комп’ютерних, енергетичних та теплових мереж. Звернемо увагу на цікавий наслідок: об’єм 

пам’яті, який займають дискретно-неперервні стохастичні моделі, на два порядки більший 

ніж об’єм, що займає програмна реалізація методів для автоматизованої побудови таких мо-

делей. 
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РЕКУРСИВНИЙ РОЗКЛАД ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДОМ КВАДРОДЕРЕВА 

О.В. Юрко 

Криворізький державний педагогічний університет 

 

Розмір цифрових зображень може досягати десятків, сотень мегапікселей і навіть кіль-

ка гігапікселей. В той же час роздільна здатність пристроїв відображення як правило не пе-

ревищує 2 мегапікселі. Таким чином така характеристика алгоритмів компресії та фільтрації, 

як легкість масштабування стає все важливішою. Прикладом використання таких алгоритмів 

можуть слугувати геоінформаційні системи з фотографіями земної поверхні високої розділь-

ності (Google Earth), медичні зображення, цифрові рентгеновскі знімки та інше.  

З метою забезпечення більш глибокої здатності масштабування в порівнянні з існую-

чими алгоритмами, запропоновано алгоритм кодування зображень, що працює за принципом 

декомпозиції квадродеревом. Вузол ділить дерево на чверті. Вузол являє собою оригінальне 

зображення, а чверті це частини цього зображення (рис.1)  
 

 
Рис 1. 

Такий алгоритм дуже добре реалізується як рекурсивний. Для кожної частини зобра-

ження викликається рекурсивна функція, яка аналізує чи треба розбивати це зображення, 

якщо так, то знову б’є на чотири частини для яких викликається ця ж сама функція. Глибина 

биття на гетерогенних частинах зображення може досягати одного піксела. Гомогенні части-

ни не розбиваються.  

Так як при використанні такого алгоритму для кодування великих зображень потребує 

значних апаратних ресурсів, то доречно використовувати для цих цілей сучасні відеокарти, 

наприклад архітектури Fermi, де встановлено кілька десятків розрахункових ядер, що 

працюють паралельно. 

Можливість передачі частини зображення з необхідною роздільною здатністю 

здійснюється за рахунок обходу дерева по ширині до певної глибини. Поєднання декомпо-

зиції зображення квадро деревом з інтерполяцією вузлів-зображень дозволяє отримати 

гібридний алгоритм стиснення зображення, який може давати користувачу можливість от-

римувати зображення з необхідним йому співвідношенням якість (деталізація) – розмір (час 

передачі по лініям зв’язку). 

Алгоритм кодування зображення таким методом було реалізовано мовою пакета 

MatLab. Основною відмінністю запропонованого алгоритму є те, що він рекурсивний, на 

відмінну від раніше застосованих [2] 

Алгоритм кодування зображення. 

1. Загрузка початкового зображення (S). 

2. Ініціалізація змінних. 

3. Виклик рекурсивної функції для (S) 

Алгоритм рекурсивної функції 

1. Розрахунок середнього значення для переданого функції зображення. 

2. Віднімання середнього значення від переданого функції зображення 

3. Заповнення масиву з квадро деревом. 
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4. Перевірка: потрібно розбивати дане зображення чи ні (на основі кри-

терію: гомогенне зображення чи ні) 

Якщо потрібно то: 

1 Виклик рекурсивної функції для першої чверті S 

2 Виклик рекурсивної функції для другої чверті S 

3 Виклик рекурсивної функції для третьої чверті S 

4 Виклик рекурсивної функції для четвертої чверті S 

Якщо ні, то повертаємся. 

Алгортим  повертає два параметра масив з квадродеревом та зображення з залишками. 

У масиві з деревом, зберегається середнє значення зображення яке характеризує частину 

зображення (як найпростіша інтерполяція). У випадку, коли критерій гомогенності найбіль-

ший, залишків не буде, тобто кодування (стиснення) буде без втрат. Алгоритм поверне пусте 

зображення У випадку коли критерій допускає незначну гетерогенність (рис 2 б, в), на зоб-

раженні будуть залишки. На рис. 2. а, приведенне початкове зображення. 

Це зображення, якщо так, то знову б’є на чотири частини для яких викликається ця ж 

сама функція. Глибина биття на гетерогенних частинах зображення може досягати одного 

піксела. Гомогенні частини не розбиваються.  

 
     а)                       б)                       в) 

Рис 2. 

При побудові алгоритмів декомпозиції зображень за допомогої квадро дерева як рекур-

сивних, при збільшенні зображень значно зростає ресурсоємність задачі, потреби в опера-

тивній пам’яті, так і в кількості процесорного часу. Таким чином виникає логічне питання 

адаптації такого алгоритму для роботи на багатоядерних обчислювальних пристроях, ї яких 

найбільш поширеними є сучасні графічні процесори (Наприклад, архітектури Fermi, фірми 

Nvidia).  

Розвитком такого алгоритму для кодування видео є застосування октодерева. Тобто для 

того щоб обробити послідовність кадрів вводиться третій вимір – час. При застосуванні та-

кого алгоритму  можливо реалізувати формат передачі відео у якому бітрейт потоку буде ав-

томатично підстроюватись під можливості каналу користувача.  
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ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ С ОБОБЩЕНИЕМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКИМИ МЕТОДАМИ 

А.И. Якимов, Е.М. Борчик, В.В. Башаримов 

Белорусско-Российский университет, Беларусь (Могилев) 

 

При решении задач имитационного моделирования используются алгоритмы оптимиза-

ции (АО), основанные на случайном поиске, которые имеют множество параметров, требу-

ющих дополнительной настройки для эффективной работы самого АО. 

Одним из этапов методики настройки АО в программно-технологическом комплексе 

имитации сложных систем (ПТКИ) BelSim [1] является выделение классов целевых функций 

(ЦФ) с эквивалентным поведением АО. Для выделения классов ЦФ, в пределах которых из-

вестны функциональные зависимости для получения оптимального сочетания параметров 

АО, используются методы кластерного анализа. При решении практической задачи прово-

дится эксперимент над целевой функцией для того, чтобы определить класс, к которому она 

относится. Поиск решения задачи проводится с помощью алгоритма, параметры которого 

вычисляются на основе функциональных зависимостей данного класса. 

Пусть задано множество ЦФ niFi ,1},{   и АО с m параметрами и k откликами. Чув-

ствительность откликов АО при изменении значений параметров для заданной ЦФ разная 

[2]. Необходимо разделить ЦФ на непересекающиеся подмножества (классы), для которых 

результаты анализа чувствительности в пределах одного класса эквивалентны. 

Процедура выделения классов целевых функций в ПТКИ BELSIM состоит из следую-

щих шагов. 

Шаг 1. Предварительное исследование АО. 

Проводится анализ чувствительности откликов АО при изменении значений парамет-

ров АО для каждой ЦФ. Результатом анализа чувствительности являются матрицы вида 

mjkiRssS ijij ,1,,1,,  ,                                                    (1) 

где ijs  – чувствительность i-го отклика при изменении j-го параметра АО. 

Для проведения кластерного анализа матрицы вида (1) преобразуются к вектору вида 

)...,,...,,...,,,( 111211 kmkm sssssS .                                                (2) 

В итоге для каждой ЦФ проводится t раз анализ чувствительности и получается множе-

ство векторов вида (2): 

  ntii  ,1,S .                                                                    (3) 

Шаг 2. Кластерный анализ. 

Для разделения на классы множества векторов (3) используются методы кластерного 

анализа, например, K-Means, Tree и Fuzzy Relation Clustering (FRC). Гарантированное разби-

ение множества (3) на классы предполагает использование нескольких методов кластериза-

ции для проверки и уточнения результатов. 

В результате разбиения множества (3) на   кластеров каждый из методов ставит в со-

ответствие номерам nti  ,1  элементов множества (3) соответствующие им номера классов 

jK ,  ,1j . 

Шаг 3. Интерпретация закономерностей, найденных методами кластерного анализа. 

Поскольку векторы ntiR km
i   ,1,S   кластеризуемого множества (3) представляют 

собой результаты статистической обработки экспериментальных данных n  ЦФ, то итог кла-

стеризации множества (3) можно представить в виде матрицы вероятностей принадлежности 

ЦФ определенным классам: 

 ,1,,1, jnipP ij ,                                                      (4) 

где n – номер ЦФ, j – номер класса jK ,   – количество классов, ]1,0[ijp   вероятность 
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принадлежности i-й ЦФ классу jK . 

Шаг 4. Обобщение результатов кластеризации данных несколькими методами. 

Определение 1.  ЦФ iF  является элементом класса jK  тогда и только тогда, когда она 

отнесена к данному классу, по крайней мере, двумя из трех выбранных методов кластериза-

ции. 

Пусть 321 ,, PPP  – матрицы вида (4) вероятностей принадлежности ЦФ iF , ni ,1  опре-

деленным классам согласно методам кластерного анализа K-Means , Tree и FRC соответ-

ственно. Тогда элементы ]1,0[ijp  обобщенной (в смысле Определения 1) матрицы P  могут 

быть получены посредством применения теорем сложения/умножения вероятностей к эле-

ментам 3,1],1,0[  lplij  матриц 321 ,, PPP : 

ijijijijijijijijijijijijij ppppppppppppp 321321321321 )1()1()1(  .            (5) 

Шаг 5. Выделение классов ЦФ. 

В результате кластеризации множества (3) тремя методами получена обобщенная мат-

рица  ,1,,1, jnipP ij , на основе анализа которой определяется принадлежность ЦФ 

определенному классу. Полагается, что ЦФ iF  принадлежит классу 
0j

K  тогда и только то-

гда, когда вероятность принадлежности ЦФ классу 
0j

K  в обобщенной матрице P  макси-

мальна. 

Пример. Пусть выбраны следующие тестовые ЦФ: Easom, Six-hump, Branin RСos, Mod-

ified Branin RCos, Goldstein&Price Hump; в качестве АО – генетический алгоритм (ГА). Па-

раметры ГА: вероятность кроссовера, вероятность мутации, доля родителей от размера по-

пуляции, математическое ожидание для распределения количества точек разрыва. Отклики 

АО: лучшее решение поколения, худшее решение поколения, среднее значение приспособ-

ленности поколения, дисперсия приспособленности поколения, лучшее решение, количество 

запусков функции качества. Значения параметров ГА заданы на трех уровнях. Необходимо 

оптимальным образом разделить ЦФ на классы.  

Элементы iS  множества (3) представляют собой 24-мерные вектора действительных 

чисел. Для каждой из пяти ЦФ проведен 31 эксперимент по анализу чувствительности, об-

щее количество элементов iS  множества (3) составляет 155|} i{S| . 

В начале исследования предполагалось выделить три класса функций. Процедура выде-

ления классов целевых функций в ПТКИ BELSIM выявила наличие двух классов: 

– класс K1 (с наименьшим значением чувствительности) со 100% вероятностью принад-

лежности классу включает функции Easom и Goldstein&Price Hump; 

– класс K2 включает функции Six-hump, Branin RCos, Modified Branin RCos с вероятно-

стями принадлежности классу 88 %, 100 % и 90 % соответственно. 

В проведенном исследовании целевых функций близость внутри классов результатов 

вида (2) показывает наличие структурированности в данных, что позволяет выделить класте-

ры ЦФ с эквивалентным поведением. 

Анализ особенностей ЦФ показывает следующее: в класс 1 входят унимодальные ЦФ с 

наличием пологих участков, в класс 2 – мультимодальные ЦФ с множественными локальны-

ми оптимумами. Эти результаты показывает работоспособность предложенной процедуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ  

МЕТОДОМ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Е.А. Якимов, А.А. Ковалевич, Д.М. Албкеират 

Белорусско-Российский университет, Беларусь (Могилев) 

 

Мощным и быстро развивающимся методом анализа и прогнозирования временных ря-

дов является метод сингулярного спектрального анализа (SSA-метод), позволяющий, в част-

ности, полностью разложить временной ряд в сумму тренда, периодической и шумовой со-

ставляющей. При этом метод не требует знания модели тренда, а также сведений о наличии в 

ряде периодических составляющих и их периодах [1]. 

Для исследования временных рядов SSA-методом разработаны программы 

CaterpillarSSA 3.40, CatMV 1.1 и др. (www.gistatgroup.com). В то же время изучение самого 

SSA-метода и особенностей преобразования временных рядов на его основе может быть вы-

полнено при комплексном применении известных информационных технологий. При иссле-

дованиях SSA-метода применялся табличный процессор MS Excel, а также пакеты Mathcad и 

Statistica [2]. Технология исследования включала формирование ганкелевой матрицы из ис-

ходного временного ряда, определение левых и правых собственных векторов матрицы, по-

строение групп векторов с трендовой составляющей ряда, периодикой и шумом. Восстанов-

ление исходных составляющих временного ряда выполнялось путем диагонализации соот-

ветствующих матриц. 

С помощью SSA-метода исследованы временные ряды с равномерным, нормальным и 

экспоненциальным шумом [3]. Например, временной ряд G1 с нормальным шумом для пред-

варительного исследования формировался в пакете Minitab: Calc\Random Data\Normal…\ с 

параметрами γ = 1, β = 1 (  – математическое ожидание, β  – среднеквадратическое отклоне-

ние случайных чисел). После преобразования временного ряда G1 SSA-методом проверка по 

критерию Колмогорова – Смирнова соответствия полученных случайных чисел теоретиче-

скому нормальному распределению показала, что шумовая составляющая 1NG


 нормально 

распределена со смещением на единицу. При этом трендовая составляющая 1TG


 восстанов-

ленного временного ряда 1G


 совпала с математическим ожиданием исходного временного 

ряда 1G . 

Методика проведения экспериментальных исследований включала выбор исходного 

временного ряда G, который задавался по известным функциям, например, 

)()()( xFxFxFG NHT  ;                                                   (1) 

baxxFG TT  )( ;                                                            (2) 

csinxxFG HH  )( ;                                                             (3) 

);()( supinfNN nnRndxFG  ,                                             (4) 

где a, b, c – параметры; );( supinf nnRnd  – функция, возвращающая случайные равномерные 

числа в интервале [ninf; nsup] (ninf – нижняя граница, nsup – верхняя граница значений случай-

ных чисел); индексы T, H, N – соответственно трендовая, гармоническая и шумовая состав-

ляющие. 

Для оценивания результатов исследования каждой из составляющих использовалась 

сумма модулей значений элементов временного ряда, которую будем именовать Φ-оценкой 

соответственно для трендовой, гармонической и шумовой составляющих: 
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iTT bxaxF
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)( ;                                                     (5) 
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где n – число элементов временного ряда (n = 43). Следует отметить, что длина ряда n = 43 

обусловлена тем, что размеры формируемой ганкелевой матрицы 22х22 при ручном вводе 

ограничены возможностями Mathcad и не должны превышать 600 позиций. 

Для анализа временных рядов и сравнения результатов SSA-преобразований удобно 

использовать относительные φ-оценки, определяемые соответственно для трендовой, гармо-

нической и шумовой составляющих 

NHTM
NHT

M
M ,,|

),,min(





 .                                       (8) 

Принятые φ-оценки характеризуют соотношение между значениями составляющих 

временного ряда. Аналогично Φ-оценкам (см. формулы (5) – (7)) и относительным φ-оценкам 

(см. формулу (8)) составляющих временного ряда использовались соответствующие оценки 

для сингулярной последовательности собственных чисел. 

При исследовании выявлены следующие основные факты: 

1. Для всех временных рядов, содержащих случайные числа, распределенные по иссле-

дуемым законам распределения (равномерный, нормальный и экспоненциальный), шумовая 

составляющая восстанавливается со средним значением, близким к нулю. Например, для 

временного ряда F8(x) =  10·x + 2 + 10·sinx + Rnd(0; 10) среднее значение восстановленной 

шумовой составляющей равно –0,03, а для исходной шумовой составляющей, определяемой 

функцией Rnd(0; 10), равно 4,89. 

2. Проверка по критерию Колмогорова – Смирнова соответствия восстановленных слу-

чайных чисел исходному теоретическому распределению при уровне p = 0,01 показала, что 

восстановленная шумовая составляющая сохраняет тип распределения. 

3. При сингулярном спектральном анализе распределение собственных чисел является 

одной из характеристик для оценки качества восстановления составляющих исходного вре-

менного ряда. Например, при исследовании временных рядов с равномерным шумом 

наихудшим случаем восстановления гармонической составляющей является временной ряд 

F2(x) = 1·x + 2 + 1·sinx + Rnd(0; 10) с соотношением φ-оценок φT2 : φH2 : φN2 = 36,4 : 1,0 : 7,7 и 

соотношением φλ-оценок φλT2 : φλH2 : φλN2 = 28,6 : 1,0 : 10,5, т. е. шум на порядок превышает 

гармоническую составляющую. При этом полностью восстанавливается лишь количество 

периодов гармонической составляющей и максимальная ошибка восстановления превышает 

амплитуду гармоники более, чем в 2 раза. 

4. Для учета особенностей восстановления временного ряда SSA-методом достаточно 

исследовать нормированный временной ряд и распространить результаты исследования для 

других рядов путем выполнения операций смещения и сжатия/растяжения. Это становится 

возможным, т. к. постоянная составляющая тренда и сжатие/растяжение исходного времен-

ного ряда не оказывают влияния на качество восстановления его составляющих SSA-

методом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Ф09М-171 БРФФИ. 
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Карлович Е.В. 141 

Карун О.В. 341 

Килесса Г.В. 301, 321 

Кириченко Л.О. 196 

Киселёв В.Б. 484 

Киселёва А.А. 484 

Кисельова О.Г.  175 

Климов И.В.  323 

Клищ Т.Н. 208 

Ковалевич А.А.  504 

Коваленко А.О.  95 

Коваленко А.С. 301 

Коваленко О.Є.  95 

Козак Л.М. 301 

Козачук А.В.  477 

Козирев В.М. 357 

Козленко М. І.  442 

Козуб Н.А. 398 

Колбасин В.А.  97 

Коленцева Т.А.  324 

Колесніков К.В. 176, 178, 

325, 411, 

420, 426, 

444 

Коліда В.С. 115 

Колос П.О. 291 

Комар М.П.  179 

Кондаков Д.С. 337 

Кондор Г.М.  181 

Кондратенко Ю.П.  182, 415 

Кондрашова Н.В.  184 

Кондрук Н.Е.  186 

Конохова Ю.В.  187 

Копотій А.В.  495 

Копытчук Н.Б.  98 

Корнеев В.А.  445 

Короткая Л.И.  99 

Коршевнюк Л.О.  188 
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Костомаров О.В. 495 

Кравець П.І.  190 

Кравець П.О.  192 

Кравцова Л.В. 326 

Кравченко О.В.  328 

Кравченко О.М. 263 

Крак Ю.В.  36, 194, 195 

Крачковский Н.В. 319 

Кротких С.С.  196 

Кручинін К.С.  194 

Крылов В.Н.  266 

Крючковский В.В. 330 

Кудін В.І.  25 

Куперштейн Л.М.  106 

Куссуль Н.Н.  38 

Кучер В.О.  198 

Кучер П.П.  199 

Кучерявый В.Н. 461 

Лавданський А.О. 325 

Лебедушко Т.Ю. 391 

Левченко С.П. 331 

Лежнюк П.Д. 100, 447 

Лещенко В.А. 332, 389 

Лисак Н.В.  170 

Литвин Б.А.  102 

Литвин В.В. 305, 334 

Литвинчук Д.Г. 303 

Лісняк М.П.  36 

Логвинов О.В. 266 

Лозович О.Н.  200 

Лунькова Г.В. 201 

Любченко К.М. 380 

Ляхов А.Л.  202 

Ляшенко О.А.  336 

Ляшенко О.А.  337 

Мазничко А.Б.  338 

Мазуренко В.В. 67 

Мазурок Т.Л.  204 

Маклаков Г.Ю.  339 

Максишко Н.К.  340 

Малахов К.С.  341 

Малышев О.В.  104 

Малышев О.В. 316 

Маляр М. М. 181, 84, 342 

Мартинюк Т.Б.  106 

Маршак О.І. 379 

Маслова І.В. 241 

Мастыкаш Ю.И. 279 

Матузенко  В.Г.  35 

Машевська М.В.  206 

Машкина И.В. 279 

Медведєв Д.Г.   449 

Мелащенко А.О. 343 

Мельник А.С. 334 

Мельник Р.А.  451 

Мельников А.Ю.  208, 453 

Меньшиков А.Л.  210 

Месюра В.І.  170, 454 

Мирзоев А.Дж. 77 

Мироненко Д.С.  345 

Миронюк Ж.Б. 262 

Мирошник О.М.  455 

Мисник Б.В.  212 

Митько Л.А.  23 

Михалев А.И. 108 

Міца О.В. 456 

Млавець Ю.Ю. 262 

Моамар Д.Н.  166 

Молчановський О.І. 375, 395 

Мороз А.В.  347 

Морозова А.И. 332 

Морозова О.И.  348 

Музалева В.А. 389 

Мулеса П.П.  213 

Мурга М.О.  458 

Назаркевич М.А. 309 

Наконечний Ю.М.  117 

Нейчева Ю.І.  350 

Немченко В.Ю.  297 

Нестеренко Б.Б. 214 

Нечуйвитер С.Н.  351 

Никоненко А.О.  215 

Нич Л.Я. 459 

Ніколенко В.В. 84 

Нічога В.О.  232 

Новіков Ю.Л. 384 

Новотарський М.А.  214 

Ночевнов Д.П.  353 

Олейник Ю.А. 461 

Олексів М.В.  217 

Оленчук А.В. 301 

Олецкий А.В. 23 

Олійник Д.В. 115 

Онацький А.В.  165 

Оноприенко О.И. 402 

Опанасенко В.А.  463 

Орехова А.А.  219 

Орос М.М. 213 

Осетянская Д.Е.  440 

Осипенко В.В.  109 

Осінній Є.М. 111 

Охріменко К.Я. 465 

Павленко В.Д. 113 

Павленко В.Д.  425 
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Павленко С.В. 113 

Павлов А.В.  184 

Павлов В.А.  184 

Пазюк О.В. 115 

Пасічник В. 221 

Педан С.И. 400 

Пелещишин А.М.  223 

Пепа Ю.В.  467 

Перевозчикова О.Л. 343 

Петренко А.І.  39 

Петришин С.І. 236 

Петров К.Э. 320 

Петрушенко О.Ю.  100 

Петрушенко О.Ю.  447 

Пищак І.І.  225 

Піднебесна Г.А.  246 

Пікуляк М.В.  355 

Пічугіна О.С.  469 

Плахтеев П.А.  471 

Плотніков А.В.  227 

Повідайчик М.М.  456 

Поднебесная А.А.  228 

Поднебесная Г.А.  228 

Подорожний В.І. 357 

Поліщук О.Д.  358 

Поморова О.В.  360 

Попов А.В. 256 

Попов О.В.  495 

Порхун О.В.  361 

Почанский О.М.  363 

Прачова А.О. 235 

Провотар А.И.  42 

Провотар О.А.  42 

Проскурня Ю.С.  90 

Прукс А.Э. 229 

Прукс В.Э. 229 

Прядкін А.С.  230 

Пуйда В.Я.  217 

Пукіш С.Р. 232 

Пуляева А.В. 326 

Пурський О.І.  364 

Раевский Н.В. 484 

Рехман А.В.  365 

Різник В.В.  115, 473 

Родіонова О.А.  474 

Ролик А.И.  249 

Романишин Ю.М.  116, 232 

Рувинская В.М. 367 

Руденко А.Е 453 

Руденко О.Г.  46 

Рудик В.О.  30 

Рудик І.І. 117 

Руновська З.В.  258 

Рябушенко А.В.  475 

Рясна І.І.  119 

Савісько М.С.  178 

Савка Н.Я.  120 

Савченко Е.А.  160 

Савченко Є.А.  234 

Савченко Є.А. 235 

Савченко П.С. 249 

Савчук Т.О.  236, 477 

Саенко В.И.  369 

Самойленко О.А. 404 

Сапунов С.В.  122 

Саух В.М. 371 

Святогор Л.А. 373 

Селиванова А.В.  238 

Семененко Н.В. 375 

Семенов В.В. 48 

Семёнова К. Г.  99 

Семенова Н.В.  48 

Сергеева Е.Л.  478 

Сергиенко В.В.  376 

Серебровский А.Н.  124 

Сисоєнко Н.В. 297 

Сіденко Є.В.  182 

Сіпко О.М.  240 

Сіренко І.П. 378 

Скаковська А.М. 241 

Скакун С.В.  38, 263 

Скарлат Е.С. 343 

Скатков А.В. 242 

Скобцов В.Ю. 244 

Скобцов Ю.А. 244 

Слободяник О.О. 340 

Смикодуб Т.Г.  379 

Снитюк В.Е.  52 

Соколова Н.О.  479 

Соломонюк Ю.Р.  165 

Сопель М.Ф. 150 

Стеля І.О. 378, 481 

Стеля О.Б.  481 

Степашко В.С.  164, 246 

Стеценко І.В.  482 

Столяренко Н.В. 126 

Супруненко О.О.  227, 331 

Суранова А.А. 380 

Сытник А.А. 484 

Сьоміна Л.П.  235 

Тарадайко Т.В.  247 

Таран В.М.  487 

Тарануха В.Ю. 361 

Таций В.Я. 381 
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Теленик С.Ф. 249 

Терентьєва А.А.  251 

Тернов А.С.  36 

Тимашова Л.А.  126, 389 

Тимовчак-Максимець О.Ю.  223 

Тимофієва Н.К.  489 

Тимошенко А.С.  147 

Тимченко А.А.  160, 251 

Тимчій М.А.  128 

Тимчук С.А.  129 

Тишин П.М. 98 

Ткаченко В.С.  116 

Ткаченко Н.М.  383 

Томашевський В.М. 384 

Торубка Т.В.  491 

Триус Ю.В. 146, 387, 

423 

Троешестов Д.А. 141, 130 

Тройнина А.С. 367 

Троценко Б.А.  36 

Тур Л.П. 389 

Туршатов И.А. 367 

Тюрин С.Ф.  493 

Узденов Т.А. 303 

Файнзильбег Л.С. 391, 418 

Федоренко Н.И.  252 

Фёдоров А.В. 421 

Федорук П.І.  393 

Федунов Б.Е.  54 

Фесенко Н.Б.  253 

Фесенко Т.В. 371 

Филинюк М.О.  133 

Флорескул В.Я.  395 

Фоменко А.О.  255 

Фуртат Ю.О.  23, 150 

Халіман Н.П. 166 

Харченко В.С.  219 

Харченко М.М.  444 

Хацкевич Ю.В.  163 

Химич А.Н.  256 

Хорсева Н.И. 301 

Храмов В.В. 301 

Цейтлин Н.А.  63 

Цимбал Ю.В. 115 

Цюрупа М.В. 98 

Чабаненко Д.М.  132 

Чадюк А.В.  258 

Череватенко Е.А.  260 

Чернова М.Л.  396 

Чёрный С.Г. 398 

Чирун Л.Б. 289 

Чирун Л.В. 289 

Чистякова Т.В. 256 

Чмырь И.А.  150 

Чорненький В.Я. 473 

Чухрай А.Г. 400 

Шабатура Ю.В. 201 

Шадхін В.Ю.  495 

Шаригін О.А.  454 

Шаркаді М.М.  261 

Шатковський М.М. 195 

Шатовская Т.Б.  402 

Шаховська Н.Б. 305 

Швалагін О.Ю.  262 

Шевченко В.С.  496 

Шелестов А.Ю.  38, 263 

Шилін І.В 434 

Шимкович В.М. 190 

Широчин В.П.  141 

Ширяева И.В. 398 

Шкільнюк Д.В. 194 

Шкутяк Н.В. 334 

Шмелева Т.Ф. 147 

Шмидт М.В. 301 

Штимак А.Ю. 342 

Штовба С.Д. 67, 133 

Щекин В.П.  264 

Щербакова Г.Ю.  266 

Щербакова Н.В.  404 

Щербовських С.В.  498 

Юрко О.В.  500 

Юрченко К.М.  405 

Яджак М.С.  134 

Якимів Р.М. 232 

Якимов А.И.  502 

Якимов Е.А.  504 

Якуценя Д.М.  406 

Янчевський С.Л.  268 

Яремчук О.Я.  408 
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